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Metodický materiál     25. ročník

TURKANA

BUĎME POŽEHNANÍ(M)

Ďakujeme, že sa s nami pripravujete na Dobrú novinu.
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Turkana je jedným zo 47 krajov v Keni, 
nachádza sa na severozápade krajiny. 
V 25. ročníku zavítame práve sem, pretože 
Dobrá novina tu dlhodobo spolupracuje 
s Katolíckou diecézou Lodwar.
Turkana je pomerne málo známy kraj. 
Veríme, že vďaka ponúkaným aktivitám sa 
o nej dozviete mnoho zaujímavého.

Turkana
Krajské mesto: Lodwar
Ďalšie väčšie mestá: Kakuma, Lokichogio, Lokichar
Rozloha: 77 000 km2 (1,5-násobok Slovenska)
Počet obyvateľov: viac ako 1,2 milióna (súčasný odhad; 
855 399 obyvateľov podľa posledného sčítania ľudu 
v 2009)
Hustota zaľudnenia: 13 obyvateľov/km2 (na Slovensku 
až 111 obyvateľov/km2)
Jazyk: turkančina a svahilčina s angličtinou (úradné 
jazyky v Keni) 

Turkana je rozsiahlou púštnou oblasťou, vďaka celoročnej 
priemernej teplote 30 °C predstavuje pomerne nehostinné 
miesto pre život. Striedajú sa tu obdobia sucha a dažďov. 
Dlhé dažde zvyknú prichádzať od marca do mája, tie kratšie 
od októbra do decembra.

V posledných rokoch sa však vplyvom klimatických zmien 
mení aj tunajšie počasie. Obdobia dažďov sa dajú predpove-
dať čoraz ťažšie, zároveň ich podoba zvykne miestnych oby-
vateľov nemilo prekvapiť. Dlho očakávané dažde prichádza-
jú nečakane v podobe prívalových zrážok, čím neprinášajú 
mesiace očakávanú vlahu, priam naopak, spôsobujú ďalšie 
škody v podobe záplav. Obdobia extrémneho sucha tak 
striedajú obdobia záplav, čo sťažuje život nielen pastierom 
a farmárom, ale ničí tiež nespevnené cesty a mosty.

Okrem púšte ponúka Turkana aj viaceré návštevníkmi obľú-
bené miesta. Národnú rezerváciu južná Turkana pokrývajú 
husté tŕňové kríky a lužné lesy. Žijú tu slony, žirafy, byvoly, 
antilopy či rôzne druhy mačkovitých šeliem. Pre fanúšikov 
lezenia po skalách a horskej turistiky sú vhodné neaktívny 
vulkán Silali, kopce Tiati, Lokichar či Loima a horský hrebeň 
Mogila. Malebná dedina Kapedo, hraničiaca s krajom Barin-
go, je zase známa svojimi horúcimi vodopádmi.

Sever Turkany ponúka rozsiahle pláne Loitikipi a aj územie 
nazývané trojuholník Ilemi. Jedná sa o sporné územie, 
na ktoré si nárokujú Južný Sudán aj Etiópia. Momentálne ho 
má v administratívnej správe práve Keňa.

Zaujímavosť: 
Pôda neustále pracuje, v období sucha nájdeme v Turkane 
praskliny neraz aj 8 metrov hlboké.

Zaujímavosť: 
V roku 1984 objavili archeológovia v Nariokotome 1,5 mi-
lióna rokov starú kostru homo erectus (pozn. človeka 
vzpriameného). Na mieste sa dnes nachádza pomník 
a mosadzná replika kostry tzv. chlapca z Turkany.

Náročné podmienky pre život
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Turkanci sú tradičnou pastierskou komunitou, po Masajoch 
druhou najpočetnejšou v Keni. Žijú so svojimi zvieratami 
a kočujú s nimi za vodou a zelenými pastvinami. Kozy, ovce 
aj ťavy sú pre nich najväčším pokladom.

Ubúdajúca zeleň a nedostatok vody vyháňajú pastierov 
do pohraničných oblastí s Ugandou, Južným Sudánom, Etió-
piou a ďalším kenským krajom West Pokot. Smutnou realitou 
je, že tunajšie komunity si dokážu pomerne jednoducho zo-
hnať zbrane zo susednej Ugandy či Južného Sudánu. Týmto 
sa pasenie dobytka, ale aj jeho krádeže, ktoré sú rovnako 
hlboko zakorenenou tradíciou pastierskych komunít, stávajú 
čoraz nebezpečnejšie.

Turkanské ženy sú veľmi zručné vo výrobe náramkov a ná-
hrdelníkov z korálikov, v pletení košíkov a rohoží. Muži vedia 
obrábať kovy, sú zručnými rezbármi či v opracovávaní kame-
ňa.

S rozvojom infraštruktúry a miest sa postupne mení aj život 
turkanských pastierov. Rodiny sa usádzajú v blízkosti vybu-
dovaných studní a začínajú viesť spôsob života typický skôr 

pre mestá. Deti chodia pravidelne do školy a aj dospelí sa 
snažia doplniť si vzdelanie. Mnohí sa učia čítať a písať, čo sa 
dovtedy nemali kde naučiť.

Vo svojich dedinách sa venujú drobnému podnikaniu. Veľmi 
rozšírenými sú výroba a predaj dreveného uhlia. Táto aktivita 
však neprispieva k obnove životného prostredia a k zmier-
neniu nehostinnej klímy, ale k ubúdaniu stromov. Ďalšími 
obľúbenými aktivitami sú predaj zeleniny a ovocia alebo 
stánky s drobným občerstvením či kaderníctva a holičstvá.
  
Jazero Turkana je centrom miestneho rybolovu. V blízkosti 
korýt riek vznikajú vďaka zavlažovacím systémom drobné 
farmy a Turkanci sa v čoraz väčšej miere venujú pestovaniu 
plodín, ako sú kukurica, cirok, strukoviny a banány na vare-
nie. Predajom úrody si dokážu finančne prilepšiť aj počas 
obdobia sucha.

Vzdelanejší Turkanci sa dokážu zamestnať ako lekári, zdra-
votnícki pracovníci, učitelia či ako úradníci na krajských 
ministerstvách.

Zaujímavosť: 
V druhom najväčšom turkanskom meste Kakuma sa nachádza utečenecký tábor medzinárodnej organizácie UNHCR 
s rovnomenným názvom. Bol založený v roku 1992 a dnes v ňom žije viac ako 186-tisíc ľudí v 7 dedinách. Väčšina jeho 
obyvateľov pochádza z Južného Sudánu a okolitých krajín. Z domova ich vyhnali vojna či nedostatok jedla. 

Spôsoby živobytia
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Jazero Turkana je najväčším púštnym jazerom na svete. Voda 
je slaná, keďže na dne jazera prebieha neustála vulkanická 
aktivita a voda z jazera neodteká.
 
Najväčším prítokom je rieka Omo, prameniaca v Etiópii, 
ktorej jazero vďačí za 80 % prítoku čerstvej vody. Výstavba 
priehrady a rozvoj zavlažovaných plantáží cukrovej trstiny na 
rieke Omo však so sebou prinášajú aj viaceré riziká pre toto 
jazero. Slabý prítok môže mať za následok pokles hladiny 
jazera, čo by malo negatívny dopad na život v jazere aj 
aktivity v jeho okolí.
 
V samotnom jazere žije asi 60 druhov rýb. Je taktiež 
domovom miestneho aj migrujúceho vtáctva a iných 
voľne žijúcich zvierat. Sú nimi tisíce plameniakov, volaviek, 
bocianov, nílskych krokodílov a hrochov. Obyvatelia Turkany 
využívajú vodu z jazera na pestovanie plodín, na napájanie 

zvierat či rybolov. Jazero je dôležitým turistickým miestom, 
okolo ktorého nájdeme viaceré turistické zariadenia. 
 
Na ploche jazera Turkana nájdeme tri národné parky (Sibiloi, 
Centrálny a Južný ostrov), ktoré sú zapísané v Zozname sve-
tového dedičstva UNESCO od roku 1997.
 
Ďalšími dvoma prítokmi jazera Turkana sú celoročné rieky 
Turkwel a Kerio. Okrem nich tu nájdeme viaceré sezónne 
rieky, ktoré sa v období sucha strácajú. Počas obdobia dažďov 
znova ožívajú a ich korytá naplnené vodou poskytujú vlahu 
pre ľudí aj zvieratá.
 
Na juhu Turkany v okolí mesta Lokichar boli v uplynulých ro-
koch objavené náleziská čierneho zlata - ropy. Potenciál ťažby 
je veľkým prísľubom, ale aj rizikom pre celý región a jeho 
obyvateľov. Snáď prinesie Turkancom krajšiu budúcnosť.

Zaujímavosť: 
V roku 2013 našli pod povrchom plání Loitikipi obrovské podzemné zásoby vody, ktorá je však pre človeka slaná, a tak je 
jej využitie nateraz otázne.

V roku 2010 prijala Keňa novú ústavu, ktorá posilnila právo-
moci jednotlivých krajov. Turkanci, dovtedy na okraji záujmu 
centrálnej vlády v Nairobi, privítali túto zmenu s nadšením 
a veľa si od nej sľubujú. Majú nádej, že zmena prinesie ich 
kraju požehnanie a prosperitu pre všetkých.

Turkana sa administratívne člení na šesť okresov: severný, 
východný, južný, západný, centrálny a okres Loima. Jej 
hlavným mestom je Lodwar, najväčšie mesto na severozápade 
Kene. Žije v ňom asi 60 000 ľudí a rozprestiera sa na oboch 
brehoch rieky Turkwel. Mesto je obchodným centrom, najmä 

vďaka obchodu s rybami a košikárstvu. V Lodware okrem 
krajských ministerstiev sídlia viaceré vysoké školy či školiace 
inštitúty a Katolícka diecéza Lodwar.
 
Lodwar sa výrazne rozrástol v 70-tych a 80-tych rokoch 
minulého storočia, keď v ňom počas katastrofálneho sucha 
nachádzali svoje útočisko pastieri. Neskôr sa stal logistickým 
centrom humanitárnych organizácií aktívnych v regióne 
a v susednom Južnom Sudáne. V súčasnosti sa Lodwar opäť 
rýchlo rozrastá. Prispievajú k tomu objavenie ropy a veľkých 
zásob podzemnej vody v turkanskom kraji.

Zaujímavosť: 
Na jednom kopci nad Lodwarom sa týči obrovská socha Ježiša. Vedie k nej krížová cesta vytvorená miestnymi umelcami. In-
špiráciou pre vybudovanie tejto Lodwarskej hory bola návšteva biskupa Dominica Kimengicha na misijnej púti detí v Levoči.

Tekuté bohatstvo

Administratíva / nové právomoci
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Pre jubilejný 25. ročník Dobrej noviny sme zvolili tému Buďme 
požehnaní(m). Každý rok sa vďaka vašim príbehom z koledova-
nia presviedčame, že naše spoločné úsilie v koledovaní Dobrej 
noviny má veľký význam. Uvedomujeme si to ešte viac, keď sa 
stretávame s našimi projektovými partnermi v Keni, Ugande, 
Etiópii či Južnom Sudáne.

Na koledovaní je úžasné, že malí aj veľkí sa vydávame 
na cestu v našej dedine alebo meste a naplnení radosťou 
z narodenia malého Ježiška ju prinášame ostatným. Chce 
to aj odvahu opustiť teplo domova, sladké ničnerobenie 
a hrdinsky vykročiť do zimy.
Pár minút našich kolied, vinšov a želaní hojnosti pre-
mieňa obyčajný priestor chodby, obývačky či kuchyne 
na neobyčajné, priam slávnostné miesto naplnené láskou 
a vďačnosťou. Keď zostávame verní nášmu koledníckemu 
„povolaniu“, sami sa stávame požehnaním pre druhých. 
Nielen na Slovensku, ale aj v ďalekých afrických krajinách.

V 25. ročníku vám chceme priblížiť dlhoročnú spoluprácu 
Dobrej noviny s Katolíckou diecézou Lodwar v kenskej Turkane. 
Radi sa s vami podelíme o to, čo znamená požehnanie pre ľudí, 
ktorým Caritas Lodwar slúži cez svoje programy a aktivity.

Katolícka diecéza Lodwar vznikla v roku 1978 (predtým bola 
10 rokov Apoštolskou prefektúrou Lodwar). Svojou rozlohou je 
totožná s krajom Turkana s rozlohou 77 000 km2. Jej hlavným 
poslaním je samozrejme šírenie evanjelia v 28 farnostiach 
a vyše 320 filiálkach. Avšak neostáva len pri pastorácii, ale snaží 
sa pomáhať aj v ďalších oblastiach života.

“V Katolíckej diecéze Lodwar sme komunitou Božích ľudí, zjed-
notených v Duchu Svätom, ktorí s radosťou ohlasujú Kristovo 
zmŕtvychvstanie a venujú svoje životy kresťanskej službe všetkým, 
najmä tým najnúdznejším,” hovorí biskup Dominic Kimengich.

Vo februári 2015 vznikla Caritas Lodwar premenou pôvodného 
oddelenia rozvojových a sociálnych služieb. Má osem oddelení 
– Voda a hygiena, Obživa a poľnohospodárstvo, Zdravie, Vzde-
lávanie, Deti a ochrana práv detí, Spravodlivosť a pokoj, Pomoc 
pri hlade a obnove, Sociálny úrad a Sv. Vincent de Paul, cez kto-
ré zodpovedá za rozvojové iniciatívy diecézy. Okrem farností 
využíva diecéza aj oddelenie kočovného úradu pre pastoračné 
potreby pastierskej komunity.
Nielen zamestnanci Caritas Lodwar, ale aj miestni kňazi, kate-
chéti, pastorační asistenti či členovia farských rád podávajú 
pomocnú ruku. Bez nich by mnohé aktivity nemali šancu 
na úspech.

Dobrá novina spolupracuje s Katolíckou diecézou Lodwar 
od roku 1999. Odvtedy sme podporili mnohé projekty rozlič-
ného zamerania. Najdlhšie sa angažujeme v podpore vodného 
projektu, vzdelávania dospelých, detí s postihnutím v Centre 
Jána Pavla II. v Lokichare a v podpore sociálneho programu.

Téma 25. ročníka
Buďme požehnaní(m)
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Filmy TohToročnej kampane
Zamyslenie sa nad tohtoročnou témou Buďme požeh-
naní(m) chceme podporiť aj krátkymi filmami, ktoré 
nám priblížia každodenný život v Turkane. Všimnite si 
špeciálne znaky na obrázkoch k jednotlivým filmom 
– za každým z nich sa skrýva zaujímavé prekvapenie. 
Bližšie inštrukcie nájdete na zadnej strane obálky Me-
todických materiálov.

Film Požehnanie hovorí o požehnaní, ktoré zažívajú 
miestni obyvatelia Turkany vďaka rôznorodej práci die-
cézy Lodwar. Dobrá novina sa dlhoročnou spoluprácou 
s touto diecézou stala súčasťou mnohých životných príbe-
hov. Niektoré z nich vám predstaví hlavný film tohtoročnej 
kampane.

12:25 min, slovenský dabing

Spev a tanec v Lokichare je krátky film plný detskej vese-
losti. Deti s telesným postihnutím dokážu svojím pohybom 
vyjadriť rovnako veľkú radosť ako ostatné deti.

02:09 min, slovenské titulky

Obyvatelia Turkany sa živia najmä pastierstvom, rybo-
lovom a remeselnými aktivitami. Viac vo filme Spôsoby 
živobytia v Turkane.

02:36 min, slovenské titulky

Slávenie svätej omše v Lokichare a Lodware spestruje 
radostný spev a tanec.

01:55 min, slovenské titulky

Všetky filmy a obrázkovú prezentáciu k ročníku nájdete na www.dobranovina.sk/materialy v sekcii Pre zodpovedné oso-
by. Súčasťou Metodických materiálov je aj osem vytlačených plnofarebných fotografií zo života v Turkane, ktoré si môžete 
stiahnuť z rovnakej sekcie.
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STreTko 1: 
na návšTeve v Danielovej 
paSTierSkej roDine

Cieľ: Priblížiť deťom príbeh turkanského chlapca Daniela Ewoia Ekarana a pred-
staviť život pastierskej rodiny

Pomôcky: na plagáte napísaný alebo iba vytlačený Žalm 23 (s vynechanými 
slovami), obrázky kôz (podľa počtu detí), vyrobené zvieratá z časti Tvorivé 
nápady pre koledníkov, miska s vodou, fotografie z Prílohy 2, špajdle, film k 25. 
ročníku Dobrej noviny (prípadne aj ďalšie krátke filmy), čisté papiere a ceruzky

Do stredu kruhu položte vyrobeného slona, zebru a ťavu 
(prípadne vlastné zvieratá súvisiace s Turkanou - ovcu, peli-
kána alebo krokodíla) a obrázky pripravených kôz. Na začiat-
ku modlitby vyzvite deti k zamysleniu: Kto sa o tieto zvieratá 
stará? Odpovede smerujte k pastierovi. Prezraďte im, že 
s jedným chlapcom z pastierskej rodiny sa dnes zoznámite 
osobnejšie. Ďalej sa spýtajte: Čo taký pastier robí celý deň? 
Odpovede tentokrát smerujte k vodeniu zvierat na pašu 
a k vode a starostlivosti o ich zdravie. Keď uhádnu vodu, 
k zvieratám opatrne položte misku s vodou/pohár vody. 
Pokračujte otázkou: Kto je naším Pastierom? (Boh). Čo je pre 
nás osviežujúcou vodou? (modlitba). Pomodlite sa spolu 
Žalm 23, prípadne si zaspievajte aj pieseň Pán je môj pastier.

Tip: Žalm 23 si môžete napísať aj na plagát a vynechať v ňom 
niektoré slová (podľa počtu detí), ktoré napíšete na druhú 

stranu obrázkov kôz. Pred samotným prečítaním žalmu, ho 
s deťmi najskôr spoločne dotvorte.

Úvodná modlitba:

Prečítajte deťom príbeh Daniela Ewoia Ekarana a využite 
pri tom aj Prílohu 2 s fotografiami. 

Tip: Namiesto prečítania príbehu, môžete deťom príbeh za-
hrať aj ako scénku - buď hranú alebo ako divadielko s vystrih-
nutými fotografiami z Prílohy 2, ktoré si nalepíte na špajdle.

Zoznámte sa s Danielom...

Dvanásťročný chlapec Daniel Ewoi Ekaran pochádza z dediny 
Kekenyuk (čítaj kekenjuk) ležiacej v južnej časti Turkany v Keni. 
Narodil sa ako tretie zo šiestich detí – má troch bratov a dve 
sestry. Jeho rodičia – otec Ekaran Lokasukou a mama Longole 
Ekaran – živia svoju rodinu predajom dreveného uhlia, nemajú 
teda stály zdroj príjmov. V tejto  polokočovnej rodine sa Daniel 
narodil ako úplne zdravé dieťa. Keď mal tri roky, situácia sa 
zmenila – Daniel bol často veľmi unavený, bolo mu zle a bolela 
ho hlava. V miestnom zdravotnom stredisku sa síce začas liečil 
a prepustili ho aj domov, no jeho zdravotný stav sa nezlepšil. 
V okresnej nemocnici mu urobili ďalšie vyšetrenia a zistilo 
sa, že prekonal detskú obrnu. Dôsledkom tohto vírusového 
ochorenia je znížená pohyblivosť či ochrnutie končatín, najmä 
dolných. Choroba je nevyliečiteľná. Deti sa proti tejto chorobe 
bežne očkujú, avšak Danielovi rodičia tak nespravili, lebo neve-
deli o potrebe a možnosti očkovania. 
Počas svojho výjazdu do dediny Kekenyuk si Danielov stav 
všimli pracovníci z Centra Jána Pavla II. pre deti s telesným 

postihnutím v Lokichare (čítaj lokičare). Ponúkli Danielovým 
rodičom, aby navštevoval rozličné terapie v ich centre. Rodičia 
súhlasili a Daniela prijali do centra, ktoré starostlivou rukou 
vedie sr. Josephine Nambuba. Daniel veľa cvičí a dostal aj špe-
ciálne upravený vozík, ktorý  mu veľmi dobre podopiera chrbát.
V roku 2016 začal Daniel chodiť do prípravky v centre, aby 
dobehol zameškané učivo a mohol nastúpiť do susednej zák-
ladnej školy. Dnes je tretiakom. Vďaka vozíku je pohyblivý, a tak 
sa denne dozvie a zažije veľa nového a stretáva sa s ostatnými 
žiakmi. Daniel sa dobre učí a rád sa hrá so spolužiakmi rôzne 
hry. Aj v centre, kde stále býva, má veľa kamarátov. Spoločne sa 
hrajú, ale zapájajú sa aj do domácich prác – zametajú, triedia 
kukuricu, pomáhajú v kuchyni pri podávaní jedla… Jeho veľ-
kým snom je stať sa učiteľom. 
Danielovi rodičia sú vďační pracovníkom centra, že tak veľmi 
zmenili život ich syna k lepšiemu. Počas školského roka ho na-
vštevujú v centre a cez prázdniny ho zase majú doma. Veľmi sa 
tešia, že Daniel môže študovať a všestranne ho podporujú.

Pozrite si s deťmi aj začiatok filmu Požehnanie. Deti si lepšie dotvoria obraz o Danielovom živote, a aby správne porozume-
li súvislosti, dôležitá je aj nasledujúca diskusia.

Danielove sestry, bratia a mama v ich maňate
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Čo vás na príbehu najviac zaujalo? Čo dôležité sa udialo 
v Danielovom živote? (choroba, lekárske vyšetrenia, stretnu-
tie so sociálnymi pracovníkmi, možnosť chodiť do školy) Ako 
tieto udalosti zmenili jeho život?

Aké vlastnosti sú dôležité v živote pastiera? Je to vzdelanie? 
Fyzická zdatnosť? 

Čo hovorí o láske a starostlivosti Danielových rodičov? (hľa-
danie lekárskej pomoci, neskrývanie Daniela pred ostatný-
mi, pravidelné návštevy v centre)

Čím sa môže Daniel v budúcnosti živiť? 

Záver diskusie by mal smerovať k tomu, že získanie vzdela-
nia a pravidelné cvičenia mu umožnia vybrať si svoje vlastné 
povolanie. 

Diskusia:

1. Toto stretko si môžete spestriť aj výrobou turkanských 
zvierat z Tvorivých nápadov pre koledníkov alebo vybu-
dovaním si vlastnej turkanskej dediny. Maketu nájdete 
v Prílohe 6. Nezabudnite jej dať nejaké pekné meno 
v turkančine. 

2. Využite aktivity z Koledníka a prečítajte si aj rodinné 
stránky v Dobrých novinách Dobrej noviny, kde nájdete 
ďalšie úlohy.  

3. Pozrite si spolu aj ďalšie krátke filmy Spev a tanec v Loki-
chare a Spôsoby živobytia v Turkane. 

4. Vyskúšajte si krátky rozhovor v turkančine. Ako by ste sa 
predstavili Danielovi? 

5. V decembrovom čísle časopisu si prečítajte 
fotoreportáž o Danielovi a jeho rodine.

Aktivity na doplnenie:

Poďakujte s deťmi za ľudí, ktorých máte okolo seba a ktorí 
vám pomáhajú. 

Tip: Pomodlite sa s deťmi ako Svätý Otec František, keď 
bol ešte biskupom v Argentíne. Modlitbu piatich prstov si 
môžete vpísať i do svojej obkreslenej ruky – palec za našich 
najbližších, ukazovák za našich učiteľov, kňaza, lekárov 
a animátorov, prostredník za tých, ktorým bola daná moc 
(prezident, politici, pápež), prstenník za slabých, chorých, 
ľudí s ťažkosťami a napokon malíček za seba samých. 

Záverečná modlitba

Ahoj – Ejoka (čítaj edžoka) alebo Mata

Volám sa… Enyaritae (čítaj enjaritae) ekakuro...

Pochádzam z… Abunitia yong (čítaj jong) a… 

Ako sa máš? Nyanu ngache (čítaj njanu ngače)

Ďakujem – Ejok noi (čítaj edžok noj)

Dovidenia – Niajokon (čítaj njadžokon)

Kipeyountae Turkan 
(Vitaj v Turkane)

Trieda vzdelávania pre dospelých v turkanskej dedine Kodopa
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STreTko 2: 
čo Sa ukrýva za FarBami 
TurkanSkej vlajky
Cieľ stretka: Spoznať rôznorodú krásu Turkany a zaujíma-
vosti, ktoré ukrýva. Deti vďaka turkanskej vlajke spoznajú 
prostredie, prírodu, kultúru a ľudí, pre ktorých koledujeme 
v 25. ročníku Dobrej noviny.

Pomôcky: sú rozpísané pri jednotlivých úlohách

Pripravte si čierno-bielu turkanskú vlajku. Prekreslite 
si ju na väčší papier alebo plagát a použite ju naprí-
klad pri modlitbe na záver stretka. Deťom vysvetlite, 
že turkanskú vlajku tvoria štyri farby – modrá predsta-
vuje vodu, hnedá turkanskú zem a dedičstvo, zelená 
turkanské rastlinstvo a biela symbolizuje mier. Každá 
jedna z nich má teda svoj význam a poukazuje na rôzno-
rodé bohatstvo Turkany. Neukrýva žiadne zlaté mince ;).  

Aktivít je viac. Môžete ich využiť samostatne alebo si ich 

rozdeliť na viac stretiek. Vyberte si z nich podľa vašich 
časových možností a veku detí na stretku. Po prebádaní 
oblasti vlajky si vyfarbite danú časť prislúchajúcou farbou.  

Svoje nové vedomosti si môžete overiť kvízom z Prílohy 10.

Na záver stretka jednoducho poďakujte s deťmi za krásy, 
ktorými Boh obdaril Turkanu. Môžete sa inšpirovať slovami 
žalmistu: “Aké mnohoraké sú tvoje diela, Pane! Všetko si múd-
ro urobil. Zem je plná tvojho stvorenstva.” (Ž 104,24)

Priebeh stretka:

Aktivity:

MODRÁ = voda

JAZERO TURKANA JE ŽIVOT
Kde je voda, tam je život a jazero Turkana je života veru 
plné. Okrem množstva rýb je domovom aj pre hrochy, 
vtáky a najväčšiu populáciu krokodíla nílskeho v Keni. 
Okrem obživy pre rybárov slúži jazero aj na zavlažova-
nie polí a v jeho okolí je zelená paša pre zvieratá. 

Nájdi rozdiely
V okolí jazera Turkana môžete vidieť aj množstvo zaují-
mavých vtákov. Pelikány, bociany, ale aj pestré včelári-
ky. Dva červené včeláriky sú v Prílohe 1. Nájdite medzi 
nimi 7 rozdielov a vymaľujte ich.

Hra rybolov
Turkancov žijúcich v okolí jazera živí najmä lov rýb. 
Môžu ich zjesť alebo predať na trhu či vymeniť 
za niečo iné, čo potrebujú. Pomôžte rybárovi pochy-
tať všetky ryby. Stačí poriadne nahodiť udicu. Jazero 
nájdete v Prílohe 3.

Ako na to? Z háčika na konci udice namierte ceruzku 
na rybku. Na ceruzku zatlačte a pustite ju. Na miesto, 
kde vaša ceruzka doletela, urobte bodku a k rybke 
pokračujte z tohto miesta. Vyhráva ten, kto pochytá 
všetky ryby s čo najmenším počtom striel. 
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Ideme po vodu
Nie všetci Turkanci žijú pri jazere. Ako už viete, Turkana 
je veľmi suchá oblasť a za studňou či iným zdrojom vody 
musia najmä ženy a dievčatá často prejsť namáhavú a dlhú 
cestu. Dievčatá nosia v bandaskách minimálne 10 litrov 
vody, dospelé ženy aj dvojnásobok. 

Po vodu sa vybrali aj dve naše kamarátky Amina a Akiru. 
Pomôžte im nájsť najkratšiu cestu k studni cez vyschnuté 
koryto rieky. Obrázok nájdete v Prílohe 1.

MÓDA
Tradičné turkanské oblečenie je veľ-
mi jednoduché a pozostáva z tkanej 
látky uviazanej na ramene, čím vznik-
ne akoby mužská tunika. Oblečenie 
žien má dve látkové časti alebo kožu 
ovinutú okolo pása a okolo hrude.
Dnes je možné takéto oblečenie 
už bežne kúpiť v obchode. Mnoho 
dnešných Turkancov však prijalo 
západný spôsob obliekania. Najmä 
tí, ktorí žijú v mestských centrách 
Turkany.
Ženy nosia okolo krku nespočetné 
množstvo náhrdelníkov, ktoré sú 
ozdobené farebnými korálikmi 
a kúskami škrupiniek z pštrosích 
vajec. Môžu vážiť aj 10 kilogramov. 
Náhrdelníky poukazujú na to, z akej 

majetkovej vrstvy žena pochádza. Od narodenia kupujú 
farebné náhrdelníky dievčatám ich otcovia. Keď sa vydajú, 

kupujú im ich manželia. 
Vydaté ženy majú na ko-
rálikoch kovový náhrdel-
ník, ktorý nosia namiesto 
manželskej obrúčky.
Aj úprava vlasov je 
pre tradičné Turkanky 
špecifická. Po bokoch 
majú vlasy vystrihané 
alebo oholené. Uprostred 
ich majú upletené a ozdobené korálikmi či pierkami.
Tradičného Turkanca stretnete s opierkou na hlavu s názvom 
ekicholong (čítaj ekičolonk). Tá slúži počas dňa ako stolička, 
aby nemusel sedieť na rozpálenom piesku. Aj u mužov roz-
ličné štýly v obliekaní a účesoch odzrkadľujú vek či dôležité 
životné udalosti.
Muži sú zruční v práci s kovom. Vyrábajú hliníkové náušnice, 
ale aj špeciálny náramok, ktorý obsahuje oceľový zápästný 
nožík ukrytý v puzdre z kozej kože. Mnohí muži používajú aj 
palice, zvyčajne dve. Jedna slúži na podopieranie pri chôdzi 
a druhá - dlhšia, pomáha pri pasení dobytka.

Vyrobte si náhrdelník z papierového taniera

Potrebujete: papierové taniere, fixky, koráliky, farebné bavlnky

Postup: Nastrihnite papierový tanier až po miesto, kde začína 
stredový kruh. Ten vystrihnite a odložte nabok. Na vzniknutý 
kruh pridajte rôzne ornamenty, farebné pásiky alebo naň na-
lepte koráliky. Z odloženého stredu vystrihnite lichobežník, 
ktorý taktiež vyzdobte. Užšou stranou ho nalepte na spodný 
okraj kruhu. Do vyčnievajúcej  širšej strany lichobežníka 
urobte niekoľko dierok. Prevlečte nimi farebné bavlnky, kto-
rých konce môžete tiež ozdobiť korálikmi. 

ZELENÁ = turkanské rastlinstvo

HNEDÁ = turkanská zem a dedičstvo

Šalát kachumbari
Keď sa rybárom podarí úlovok, urobia si k chutnej 
pečenej rybe jednoduchý paradajkovo-cibuľový šalát 
kachumbari (čítaj kačumbari). Vyskúšajte si ho pripraviť 
na stretku! 

Potrebujete: paradajky, červenú cibuľu, uhorku alebo 
avokádo, zelené čili (nemusí byť), koriander alebo 
petržlenovú vňať, soľ, citrónovú šťavu

Postup: Červenú cibuľu (môžete ju na chvíľu namočiť 
do osolenej studenej vody, aby stratila ostrosť), paradaj-
ky, uhorky/avokádo nakrájajte na menšie kúsky.  Pridaj-
te natrhaný koriander/petržlenovú vňať a čili. Dochuťte 
soľou, citrónovou šťavou a premiešajte. Dobrú chuť!



Metodický materiál 25. ročníka Dobrej noviny  •  strana 11

PALMA DUMA TÉBSKA A JEJ VYUŽITIE
Duma tébska je druh palmy, ktorý rastie popri korytách riek 
v horúcich a suchých oblastiach ako Turkana. Má mnohoraké 
využitie. Jej listy majú silné vlákna a používajú sa na výrobu 
košíkov a košov. Dajú sa z nich vyrobiť laná, ale aj papier. 
Pletú sa z nich rohože, metly, steny aj strechy maňát. Vlákna 
koreňa sa po 2-3 dňoch namáčania a vyklepávania používajú 
na výrobu sietí.
Plod tejto palmy má tvrdé rohovité jadro, z ktorého sa 
vyrábajú lacné gombíky. Z kôry sa získava tmavé farbivo. 
Drevo palmy je odolné proti termitom, dekoratívne a trvácne. 
Z kmeňa možno vyrobiť aj drevené uhlie.
Plody dumy tébskej sú obľúbenou pochúťkou. Vyzerajú tro-
chu ako ďatle. Zrelé majú tmavú, dofialova sfarbenú šupku. 
Chuťou pripomínajú perník a sú veľmi výživné. Obsahujú 
veľa vitamínov a výživných látok. Vyrábajú sa z nich izotonic-
ké nápoje pre športovcov. V obrovských horúčavách ochla-
dzujú a osviežujú telo. Obsahujú enzým, ktorý pôsobí na telo 
ako antibiotikum. Upokojujú. Liečia kožné problémy. Vďaka 
obsahu sacharózy a glukózy dodávajú telu energiu a obsiah-
nuté vitamíny pôsobia ako antioxidanty. Život turkanských 
pastierov nie je jednoduchý a účinky takejto superpotraviny 

sú im neraz užitočné. Pastierom na ich dlhých cestách za vo-
dou a pastvinou dodajú tieto plody dostatok sily a energie.

Ďatlovo-orechové nepečené guľky (11 ks)
Plody dumy tébskej 
u nás nenájdete, ale 
môžete si pripraviť mi-
nikoláčiky z ďatlí.

Potrebujete: 150 g čer-
stvých ďatlí, 60 g kešu 
orechov, 2 tabuľky hor-
kej čokolády, škoricu, 
trochu perníkového 
korenia

Postup: Ďatle odkôstkujte a spolu s kešu orechami 
a troškou perníkového korenia rozmixujte. Zo vznik-
nutej zmesi tvarujte guľky a do ich stredu skryte kúsok 
čokolády. Hotové guľky obaľte alebo posypte škoricou 
a nechajte chvíľu v chladničke.

ZELENÁ = turkanské rastlinstvo

HNEDÁ = turkanská zem a dedičstvo

Vytvorte si vlastnú turkanskú dedinu 
Maketu tradičného domčeka (maňaty) spolu s ďalšími 
výrobkami z dumy tébskej nájdete v Prílohe 6. Aby lepšie 
držali tvar, odporúčame ich kopírovať na tvrdší papier/
výkres. Jednotlivé časti si vymaľujte, vystrihnite a zlepte. 

Vyrobte si unikátnu pečiatku
Turkanskí muži často odchádzajú z domu na niekoľko dní hľadať 
potravu pre svoje stádo. Aby si svoj dobytok poznali, značkujú si ho. 
Každý muž má svoju značku, podľa ktorej pozná všetky svoje zvierat-
ká a žiadne sa mu nezatúla k susedovi.

Potrebujete: kartón a lepidlo

Postup: Z kartónu si vystrihnite dva štvorce, veľké asi 6 x 6 cm. Na je-
den si vymyslite vlastnú značku. Môžu to byť rôzne geometrické 
tvary - špirála, čokoľvek podľa vašej fantázie. Tento tvar alebo tvary si 
vystrihnite a nalepte na druhý štvorec. Vznikne vám unikátna reliéfna 
pečiatka. Svoju jedinečnú značku môžete použiť napríklad na výzdo-
bu kráľovských plášťov na koledovanie. 
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BIELA = mier

MIER A POROZUMENIE
Po mieri túži snáď každý človek. Pri jeho vytváraní sú dôležité 
nielen skutky, ale aj slová, akými komunikujeme. Mier je totiž 
vtedy, keď sú ľudia schopní riešiť konflikty bez násilia a doká-

žu spoločne zlepšiť kvalitu svojich životov. Keď sa pohádate 
s kamarátom, iste si odpustíte skôr, ak sa jeden druhému 
ospravedlníte, než by ste sa začali biť. A po zmierení môžete 
začať novú hru či podniknúť spoločný výlet.

Osemsmerovka
Pamätáte si, aký kus nábytku si so sebou muži nosia na pašu 
a na čo slúži? Odpoveď sa dozviete vylúštením osemsmerov-
ky. Turkanskí pastieri to nemajú v živote jednoduché, preto 
sme úlohu trochu sťažili. V osemsmerovke sa nepopasujete 
so slovenskými, ale s turkanskými slovíčkami. Trúfnete si?
Nájdete ju v Prílohe 4.

Spájačka
Turkanské slovíčka si môžu menšie deti precvičiť v tejto spá-
jačke. 
Nájdete ju v Prílohe 4.

apiaro = požehnanie
akiyar = život
ethukul = škola
amina = láska
akan = ruka

Moje poznámky:
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Tvorivé nápaDy pre koleDníkov

Vyrobte si dažďovú palicu
 
Potrebujete: papierovú rolku, napr. z kuchynských utierok, farby, štetec, 
špagát, ryžu (alebo šošovicu), papier, kúsok látky, drôt/paličky/žinilkový 
(chlpatý) drôt
 
Postup: Papierovú rolku natrite farbou, môžete ju namaľovať rôznymi od-
tieňmi hnedej, a tak vytvoriť efekt dreva. Vystrihneme si dva štvorce papiera 
asi 15 x 15 cm a o niečo väčšie štvorce látky. Papier a látku priložte k jedné-
mu z otvorov na rolke (na stred), kraje papiera a látky zohnite okolo rolky 
a pevne obviažte špagátom. Do vnútra rolky vložte rôzne poohýbané drô-
tiky, ideálne sú chlpaté, ktoré sa používajú na tvorenie. Nasypte ryžu alebo 
šošovicu (asi pol šálky) a rovnakým spôsobom uzatvorte aj druhú stranu 
rolky. Pri otáčaní sa bude ryža rôznym tempom presýpať a zvuk, ktorý vznik-
ne pripomína zvuk dažďa.

Vyšite si kráľovskú korunu

Potrebujete: farebný výkres, ihlu, farebné ba-
vlnky, lepiacu pásku

Postup: Z farebného výkresu si vystrihnite krá-
ľovskú korunu. Farebnými bavlnkami si vyšite 
vzor podľa svojej predstavy, môže to byť vlnov-
ka, zúbky alebo rovná čiara. Na záver korunu 
zlepte.

Urobte si vlastné zvieratko
Makety zvierat z Prílohy 5 si prekopírujte na kartón alebo 
tvrdší papier. Vymaľujte ich a vystrihnite. Nastrihnite vy-
značené časti a poskladajte. Môžete si ich vyrobiť spoločne 
na stretku alebo deti samostatne doma.

Poskladajte si hviezdu
Hviezdičky z Prílohy 9 si nakopírujte podľa potreby a vy-
strihnite po obvode. Hrany pozohýbajte. Tie, ktoré sú 
vyznačené prerušovanou čiarou a vyšrafované, zohnite 
dovnútra. Protiľahlé vyšrafované strany nakoniec zlepte. 

Koledníci z Borčian
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STreTko 3:
Buďme požehnaní(m)

Téma jubilejného ročníka Dobrej noviny Buďme požehna-
ní(m) v sebe skrýva slovnú hračku. A nie je to náhoda. Tým, 
že koledujeme, sme požehnaním pre iných. Požehnanie 
však môžeme rozdávať iba vtedy, ak ho sami máme - ak 
sme my sami požehnaní. 
“Vo všeobecnosti požehnanie znamená obdarovať niekoho 
dobrami vyššej moci, úspechom alebo prosperitou. Požeh-
návaním sa zvoláva hojnosť a plnosť života na niekoho, kto 
o to žiada. Zároveň si uvedomujeme, že prameňom a pôvod-
com všetkého požehnania je Boh,” píše o. Jozef Repko. Viac 
sa dočítate na str. 16 v Dobrých novinách Dobrej noviny.  

Objasnenie myšlienky požehnania:

Záverečná modlitba

3. Buďme požehnaní(m)
Aby sme mohli dobro prinášať iným, potrebujeme Boha 
o požehnanie neustále prosiť. Dar požehnania je prítomný 
v našom každodennom živote a v mnohorakých podobách. 

Pripravte plagát s nápisom BUĎME POŽEHNANÍ. Rozprúďte 
s deťmi diskusiu o tom, čo je pre nich požehnanie, čo ich 
robí požehnanými. Odpovede zapisujte na plagát rovnakou 
fixkou - napríklad dostanem 1 zo slovenčiny, už pol roka 
som nebol chorý, mamina mi vždy nachystá čisté oblečenie 

do školy, na Vianoce u babky nasnežilo, v dome nám nezate-
ká strecha, mám svojho najlepšieho kamoša Jura atď.
Po 5 - 7 minútach ukončite zdieľanie nápadov a inou fixkou 
pripíšte k nápisu M. Spýtajte sa detí, čo táto zmena v slove 
znamená. Pokračujte v diskusii o tom, ako môžeme byť po-
žehnaním pre druhých my. Opäť zapisujte odpovede na pla-
gát, ale druhou farbou - napríklad vynesiem smeti, požičiam 
pero spolužiakovi, podržím dvere pani učiteľke, bez frflania 
pôjdem na krúžok/k dedkovi a babke, zjem celú polievku, 
triedim odpad atď. A nezabudnite dopísať - koledujem!

Aktivity:

1. Porozumenie významu požehnania v živote človeka
Božie požehnanie je prítomné v celom Svätom písme. De-
ťom rozdajte úryvky biblických príbehov (Gn 28,10-20 a Mt 
25,31-40), aby podľa nich zahrali scénku opísanej udalosti. 
Nájdete ich v Prílohe 7. Pripravte deťom ku stvárneniu prí-
behu aj kostýmy. Po skončení divadielok si s deťmi príbehy 
v krátkosti rozoberte.

Diskusia: O čom bol príbeh? Kde konkrétne vidíte v každom 
príbehu požehnanie? Odkiaľ pochádza? Ako ho ľudia prijali? 
Čo im prinieslo?

2. Ako vnímajú požehanie v Turkane
Pustite deťom film s názvom Pozdravy z Kene, v ktorom 
o  požehnaní hovoria zamestnanci Katolíckej diecézy Lodwar 
a bežní ľudia v Turkane.

Diskusia: Čo sa im vo filme najviac páčilo? Aké príklady po-
žehnania v ňom videli? Prečo?

Cieľ: Priblížiť deťom tému 25. ročníka Dobrej noviny prostredníctvom príbehov zo Starého i Nového 
zákona, vďaka ktorým deti uvidia rôzne formy požehnania a jeho význam v živote ľudí. 

Pomôcky: čistý plagát, dve fixky rôznej farby, vytlačené texty príbehov z Biblie z Prílohy 7, sviečka, 2 hviezdičky z Tvorivých 
nápadov pre koledníkov pre každé dieťa, kostýmy/látky/oblečenie, krátky film o požehnaní, Koledník, prípadne kolednícka 
omaľovánka z Prílohy 8

Posaďte deti do kruhu a poproste ich, aby zatvorili oči. Po-
vedzte im, že na základe jedného gesta/dotyku budú hádať, 
o čom stretko bude. Nech odpovedajú až na vaše vyzvanie. 
Urobte každému dieťaťu krížik na čelo alebo mu položte 
ruky na hlavu. Vyberte si znak požehnania, ktorý je u vás viac 
rozšírený. Vyzvite deti k odpovediam. Tie smerujte k požeh-
naniu. Jednoducho dovysvetlite, že požehnanie znamená 
prianie dobra a viac si k nemu poviete neskôr. Na záver si 
zaspievajte pieseň Nech vás požehnáva Pán od sv. Františka 
z Assisi, jedného z patrónov eRka (bit.ly/2Ug0dB7)

Úvodná modlitba:

Modlitba je tiež veľkým požehnaním v živote človeka. Cez ňu 
získavame dobro do nášho srdca od samotného Boha, aby 
sme takto posilnení mohli byť požehnaním všade, kam nás 
posiela. Do stredu  miestnosti zapáľte sviečku, okolo ktorej 
rozložte vyrobené papierové hviezdy a plagát s príkladmi 
požehnania. Na záver sa pomodlite modlitbu z Koledníka 
a každému dieťaťu dajte dve hviezdičky. Jedna hviezdička 

zostane pre samotné dieťa. Druhú nech daruje niekomu, 
koho chce v najbližšom týždni potešiť, a tým mu priniesť 
požehnanie - dobro, ono samo. 

Tip: Menším deťom môžete modlitbu spestriť koledníckou 
omaľovánkou z Prílohy 8.
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hoSť Do Domu, Boh Do Domu

Milí koledníci, tak ako je každý hosť v príbytku požehna-
ním, tak aj vy ste požehnaním pre každú rodinu, ktorej 
prah dverí prekročíte. O to viac, že neprinášate len zvesti 
od susedov, ale prinášate najradostnejšiu zvesť o naro-
dení Ježiša a plno vinšov, ktorými domácim žičíte všetky 
dobrá.
 
Podľa tradície bolo takýmto požehnaním najmä koledovanie 
chlapcov. Ľudia im na oplátku za požehnanie dali rôzne dob-
roty alebo mince. Niektoré staré koledy neobsahujú ani veľa 
vinšovania a kresťanských zvestí, ale iba hovoria o odmene, 
ktorú má koledník dostať. Nevadí to, lebo už jeho samotný, 
očakávaný príchod k známym a susedom je požehnaním.
Uctenie si koledníka bolo samozrejmosťou. Otvoriť dvere 
koledníkom neváhali v minulosti ani dnes aj neveriaci alebo 
rodiny iného vierovyznania.
 
Pre pútnika je modlitbou samotné chodenie (hovorí sa, 
že pútnik sa modlí nohami), pre koledníka je modlitbou už 
jeho samotný príchod do domu. Nebojte sa preto vchádzať 
do príbytkov, hoci so zasneženými topánkami. Keď vchádza-
te do domu, žehnajte ho a s veselosťou vlastnou deťom im 
zvestujte najradostnejšiu novinu.

„Pri dverach stojim,
psika sa bojim, 
pes do mna vrči,
kapsa mi trči,
dajte mi kouača,
nech sami kapsa vytuača.“ 
(vinš v nárečí z Važca)

 „Ja som malí vinšovniček,
Krista Pána milovniček.
Čo mi dace, to si vezmem,
Krista Pána obejmem.“
(vinš z Úlože)

Koledníci z Bíňoviec

Koledníci zo Zuberca

Koledníci z Rybian

Koledník z MedzianKoledníci zo Zuberca
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pieseň:  Čože je to za znamenie
 
Doniesli sme vám novinu:
prišli sme k vám na hostinu.
Zostúpil Spasiteľ z výsosti,
my sme prišli k vám za hostí,
a nám vína nedávate,
pálenky tiež nič nemáte, 
čo by sme sa častovali
a vám krajšie zaspievali.
Opekance vám nechceme,
oriešky si potlčieme.
A my sme nie chlapci malí,
že by ste nám grajciar dali.
Ak nám dvadsiatnik nedáte,
na nový rok nás zase máte.
 

 
Deti chodia po dedine,
od domu k domu,
ak vinšujú, tak vinšujú.
 
Prišiel som vám i ja povedať,
že je to vec istá,
že nám poslal Pán Boh z neba,
Pána Jezu Krista!
 

pieseň: Z Panny Pán Ježiš je narodený
  
Veľavážení priatelia,
milí a úprimní Boží ctitelia!
Podľa zvyku kresťanského,
dnes do príbytku vašeho,
prichádzame v dôvernosti,
želať vašej ctižiadosti.
A preto vám vinšujeme,
všetko zo srdca prajeme,
aby ste v budúcom roku
šťastní boli v každom kroku.
 
Nech vás Pán Boh posilňuje v zdraví, vašej dobrote,
by ste mali pokoj, radosť v svojom živote.
A tak nech vás požehnáva svätá milosť Božia,
by ste mali komory
vždycky plné zbožia.
 
Taktiež zemiakov plné pivnice,
v maštali tučné kravy a jalovice.

Odvráť, Bože, odvráť biedu, nedostatky,
by ste nezažili v dome žiadne zmätky,
by ste vychovali zdatné deťúrence,
v kurínoch husi, sliepky a kurence,
i tučného bravka vo vašom chlieviku.
 
Ešte máme dodať nejaké slovíčka?
Nech nechýba v dome ani slivovička.
A keď všetko toto riadne zachováte,
iste si poviete, že biedy nemáte!
 
 
vinšovník s betlehemom v rukách:
 
Prídu traja králi od východu,
klaňajú sa tu tomuto rodu,
čičí, balí, Ježisko malý,
tu ťa kolíšu tí traja králi.
Kde je, tu je, čo sa narodilo,
videli sme hviezdu, ktorú on stvoril,
hviezda pred nami, Kristus Pán s nami!
Ďakujeme vám za všetky dary,
ktoré ste nám vy oferovali.
 

Okolo jasieľ zlatý svit,
dnes treba Pána pozdraviť,
okolo jasieľ zlatý jas,
nebeské dieťa, žehnaj nás!
 
pieseň: Požehnanie (spevník DN)
 
Z neba nás, Pane, požehnaj
a všetkým ľuďom milosť daj,
by chleba bolo navždy dosť,
pri stole buď nám stály hosť.

Odbavte nás, oziaba nás,
príde vietor, uchytí nás,
ak nám máte čosi dati,
nech vás Pán Boh obohatí.

Požehnaný rok v kruhu rodiny vám želajú koledníci 
Dobrej noviny. 

koleDnícky program
Koledníci sa zvykli učiť svoje vinše samostatne a každé-
mu sa patrilo pozdraviť, keď prišiel na neho rad. Preto 
je aj v programe použitá taká variácia, že aj uprostred 
programu sa vinš začína pozdravom.

Tip: Dlhšie vinše môžete rozdeliť viacerým deťom alebo 
skrátiť podľa potreby.

Koledníci z Bardejova
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požehnanie Domu 
koleDníkmi DoBrej noviny
Koledníci Dobrej noviny môžu pri návšteve domu spolu 
s dospelou sprevádzajúcou osobou požehnať príbytky pod-
ľa upraveného obradu. Zvyklosti sú rôzne, niekde požehná-
va príbytky iba kňaz, preto považujeme za dôležité, aby sa 
ZO dohodla so správcom farnosti. Je potrebné mať súhlas 
správcu farnosti k požehnávaniu príbytkov.

1. Pieseň a program koledníkov

2. Úvod
Koledník DOBREJ NOVINY:

3. Čítanie Božieho slova
Teraz si vypočujeme slová evanjelia:
Keď sa za čias Herodesa v judejskom Betleheme narodil Ježiš, prišli do Jeruzalema mudrci od východu.
A hľa, hviezda, ktorú videli na východe, išla pred nimi, až sa zastavila nad miestom, kde bolo dieťa. Ako zbadali hviezdu, 
nesmierne sa zaradovali. Vošli do domu a uvideli dieťa s Máriou, jeho matkou, padli na zem a klaňali sa mu. Potom otvorili 
svoje pokladnice a dali mu dary: zlato, kadidlo a myrhu. (Mt 2, 1. 9-11)

4. Modlitba požehnania
Modlime sa.
                            Všemohúci Bože a náš nebeský Otec,
                            my deti s osobitným požehnaním od nášho kňaza,
                            prosíme ťa za pokoj, šťastie, zdravie a požehnanie tohto domu
                            i všetkých, čo v ňom bývajú.
                            Nech ti ako domáca cirkev prinášajú duchovné obete:
                            zlato lásky, myrhu utrpenia a kadidlo modlitby.
                            Amen.

5. Prosby
Kde sú zhromaždení dvaja alebo traja v Ježišovom mene, tam je Ježiš medzi nimi. Spolu s ním teda prednesme svoje prosby nebes-
kému Otcovi.
 
Ľ: Prosíme ťa, vyslyš nás.
1. Nebeský Otče, zachovaj všetkých, čo v tomto dome bývajú, v zdraví a milosti, v pokoji, v čistote a vo vďačnosti.
2. Posilňuj našu vieru, upevňuj našu nádej a zveľaďuj našu lásku k tebe.
3. Daj, aby sme sa navzájom znášali a odpúšťali si, ako nás to naučil náš Pán Ježiš Kristus.
4. Prosíme ťa aj za ubiedených, ktorým chceme DOBROU NOVINOU pomôcť, aby mohli žiť radostnejším životom.
 
A teraz sa modlime, ako nás naučil náš Pán: Otče náš...
 
Koledník DOBREJ NOVINY: Dajme si znak pokoja.
Ľ: Pokoj a bratská láska nech je medzi nami.
Všetci: V mene Otca i Syna i Ducha Svätého. Amen.

(Direktórium 1983, s. 252, upravené pre DOBRÚ NOVINU, kolednícku aktivitu eRka – Hnutia kresťanských spoločenstiev detí.) 

20 - C + M + B - 20
†

S pomocou Božou prežili ste zas ďalší z rokov v slede,
nech ruka Božia pevne, iste, vás v roku novom vedie.
Nech dary jeho milosti vás po celý rok chránia,
nech vám dá šťastia, radosti a hojnosť požehnania.

Pokoj tomuto domu a všetkým, čo v ňom bývajú. Priniesli sme vám Dobrú novinu.
Nebojte sa! Dnes sa vám v Dávidovom meste narodil Spasiteľ, Kristus Pán.
S Dobrou novinou vám prinášame aj požehnanie vášho domu.

Niekto z koledníkov napíše na horné veraje domových dvier písmená C + M + B, čo znamená  Christus Mansionem Benedicat 
- Boh žehnaj tento dom. Pred písmeno C prvé dve čísla letopočtu a za písmeno B druhé dve čísla letopočtu:

Koledník z Rybian
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2. /:Krásna Panna prečistá porodila nám Krista.:/

V jasličky ho vložila, plienkami obložila. 

Spi, spi, Ježišku, milý Synáčku.

3. /:Matka mu vyspevuje, svätý Jozef pestuje.:/

Spi, Synáčku premilý, ty kvet krásny, spanilý.

Spi, spi, Ježišku, milý Synáčku.
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2. Narodil sa v meste Betleheme pravý Syn Boží,

keď Gabriel archanjel zvestoval, ten posol Boží. 

R: A preto všetci volajme, božskú chválu prespevujme: 

vitaj, Králi božskej slávy, Vykupiteľ náš. 

  

3. Pastieri, keď to svetlo videli, báli sa všetci. 

Nebojte sa, riekol im archanjel, dobré sú veci. R:

4. V jasliach leží na slame, na sene  malé pachoľa.

Vôl a osol na neho dýchajúc, dokola chodia. R: 

5. Už, už všetci poďme do Betlema, Boha vítajme, 

srdce naše Jemu obetujme, pred Ním kľakajme. R: 
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2. /: Iste, že pravdu len, vravel nám anjel ten.:/

Dieťatko to maličké v jasliach ležiac v stajničke,

sladko drieme, spočíva pri svojej milej Matičke. 

Vôl a osol mu zohrieva jeho rúčky chutnučké.

3. /:Akú to milosť nám, udelil Boh náš Pán.:/

Nie, že mocným slávnym stať ani zo vznešených rád.

Pastierom nám biednym zvestu na vedomie ráčil dať,

ponáhľajme všetci spolu Mesiáša privítať.
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2. Ach radostné narodenie to sú milé noviny,

narodil sa náš Spasiteľ už od dávna žiadaný.

Narodil sa nám preslávny, leží, spinká na sene,

zahrieva ho Matka jeho, lebo veľká zima je.
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príloha 4

etom (v preklade slon), erot (cesta), akiru (dážď), 
eoth (hudba), ekhol (rodina), angolol (jazero), 
ngakoromua (náhrdelník), ikoku (dieťa), Akuj 
(Boh), akumuj (jedlo), ethikiria (somárik), ekolia 
(ryba), ikeny (vták), apaaran (deň), awi (domov), 
alakara (radosť), akan (ruka), ejoka (ahoj), ekisil 
(mier)

Osemsmerovka
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príloha 7

Gn 28,10-20
Jakub sa teda vybral z Bersabe a putoval do Haranu. Keď došiel na (isté) miesto, zostal 
tam na noc, lebo slnko už zapadlo. Zobral jeden z kameňov toho miesta, položil si 
ho pod hlavu a spal na tom mieste. I snívalo sa mu, že vidí rebrík opretý o zem a jeho 
vrchný koniec siahal až do neba a Boží anjeli vystupovali a zostupovali po ňom. A hľa, 
nad ním stál Pán a hovoril: „Ja som Pán, Boh tvojho otca Abraháma a Izáka. Zem, 
na ktorej odpočívaš, dám tebe a tvojmu potomstvu. A potomstva tvojho bude ako 
prachu zeme a ty sa rozšíriš na západ i na východ, na sever i na juh; v tebe a v tvojich 
potomkoch budú požehnané všetky pokolenia zeme. Hľa, ja som s tebou a budem ťa 
strážiť všade, kde pôjdeš, a privediem ťa späť do tejto krajiny, lebo ja ťa neopustím, 
kým nesplním, čo som ti prisľúbil.“ Vtedy sa Jakub prebudil zo spánku a povedal:  „Ozaj, 
Pán je na tomto mieste a ja som o tom nevedel!“ I nadišiel ho strach a povedal: „Aké 
hrozné je toto miesto! Tu je naozaj dom Boží a tu je brána do neba!“ Keď Jakub ráno 
vstal, kameň, ktorý mal položený pod hlavou, postavil za pomník a jeho vrch polial 
olejom. A nazval toto miesto menom Betel. Predtým sa však toto miesto volalo Luza. 
A Jakub urobil sľub: „Ak je Boh so mnou, ak ma ochráni na tejto ceste, ktorou teraz 
idem, ak mi dá chlieb na živobytie a šaty na oblečenie a ak sa šťastne vrátim do domu 
svojho otca, tak Jahve bude mojím Bohom a tento kameň, ktorý som postavil ako 
pomník, bude Božím domom. A zo všetkého, čo mi dáš, odovzdám ti desiatky.“

Mt 25,31-40
Až príde Syn človeka vo svojej sláve a s ním všetci anjeli, zasadne na trón svojej slávy. 
Vtedy sa pred ním zhromaždia všetky národy a on oddelí jedných od druhých, ako 
pastier oddeľuje ovce od capov. Ovce si postaví sprava a capov zľava. Potom Kráľ po-
vie tým, čo budú po jeho pravici: „Poďte, požehnaní môjho Otca, zaujmite kráľovstvo, 
ktoré je pre vás pripravené od stvorenia sveta. Lebo som bol hladný a dali ste mi jesť; 
bol som smädný a dali ste mi piť; bol som pocestný a pritúlili ste ma; bol som nahý a 
priodeli ste ma; bol som chorý a navštívili ste ma; bol som vo väzení a prišli ste ku mne.” 
Vtedy mu spravodliví povedia: „Pane, a kedy sme ťa videli hladného a nakŕmili sme 
ťa, alebo smädného a dali sme ti piť? Kedy sme ťa videli ako pocestného a pritúlili 
sme ťa, alebo nahého a priodeli sme ťa? Kedy sme ťa videli chorého alebo vo väzení a 
prišli sme k tebe?” Kráľ im odpovie: „Veru, hovorím vám: Čokoľvek ste urobili jednému 
z týchto mojich najmenších bratov, mne ste urobili.”

Úryvky zo Svätého písma
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príloha 9
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1. Región Turkana sa rozprestiera na ploche, ktorá je 
v porovnaní so Slovenskom:

a. rovnaká ako Slovensko 
b. 1,5-krát väčšia
c. 15-krát väčšia 

2. Na kopci nad Lodwarom sa týči krížová cesta 
a veľká socha Krista symbolizujúca otvorenú ná-
ruč Cirkvi. Na úpätí vrchu nájdeme aj jednoduchú 
svätyňu, kde sa slávia sväté omše. Aké mesto in-
špirovalo biskupa Dominica Kimenicha k tomuto 
dielu?

a. Rio de Janeiro
b. Fatima 
c. Levoča

3. V druhom najväčšom turkanskom meste Kakuma 
sa nachádza utečenecký tábor medzinárodnej 
organizácie UNHCR s rovnomenným názvom. 
Ku ktorému slovenskému mestu by sa dal prirovnať 
svojou populáciu?

a. Bratislava (420-tisíc obyvateľov)
b. Košice (239-tisíc obyvateľov)
c. Prešov (89-tisíc obyvateľov)

4. Mestečko Kapedo na pomedzí kenských regiónov 
Turkana a Baringo je známe svojimi unikátnymi 
vodopádmi. Viete, čím sú také jedinečné?

a. Ich voda je úplne čierna.
b. Ich voda akoby padala smerom nahor.
c. Ich voda je horúca.

5. Ktoré z nasledujúcich tvrdení o jazere Turkana je 
správne? 

a. Voda v jazere pochádza hlavne z troch riek, 
ktoré sa do neho vlievajú. 

b. Voda v jazere vyviera z neďalekého termálne-
ho prameňa.

c. Voda v jazere je takmer rovnako slaná ako 
v Mŕtvom mori.

6. Ako znel pôvodný názov jazera Turkana?
a. Rudolfovo jazero
b. Jazero Ukerewe
c. Jazero Tanganika

7. Jazero Turkana má bohatú a jedinečnú faunu. Je-
den endemický druh (latinsky Pelusios broadleyi) 
obľubuje jeho južné bahnité zákutia. O akom zvie-
rati hovoríme?

a. Hroch
b. Nosorožec
c. Korytnačka

8. Koho označujeme pojmom Turkana Boy (chlapec 
z Turkany)?

a. Historické vykopávky ľudskej kostry nájdenej 
v tomto kraji.

b. Špecifické označenie turkanského chlapca, 
ktorý vyrastal v kočovnej pastierskej rodine 
a ktorého kŕmili len mliekom zmiešaným 
s krvou.

c. Dotieravý predavač suvenírov na brehu jaze-
ra Turkana.

9. Čo znamená slovo maňata?
a. príď zajtra
b. turkanský dom
c. typická múčna placka

10. Ako na prvý pohľad spoznáte, že turkanská žena je 
vydatá? 

a. Nosí na krku kovový náhrdelník.
b. Má po stranách vyholené alebo nakrátko 

vystrihané vlasy.
c. Má okolo seba minimálne 5 detí.

11. Jej plody svojou chuťou pripomínajú perník. Vďaka 
obsahu sacharózy a glukózy dodávajú telu energiu 
a antioxidanty, čo oceňujú najmä turkanskí pastieri 
pri svojich dlhých cestách so zvieratami za pastvou. 
Akú rastlinu by ste hľadali?

a. Palmu (duma tébska)
b. Kaktus
c. Ďatľový strom 

12. Akú farbu by ste na turkanskej vlajke v porovnaní 
s tou kenskou hľadali márne?

a. bielu
b. zelenú
c. červenú

13. Pri hraniciach s Etiópiou a Južným Sudánom leží 
územie nazývané Ilemi trojuholník. Čím je špecific-
ké?  

a. Je to časť jazera Turkana, kde sa kvôli vodným 
vírom potápajú rybárske lode.

b. Je to sporné územie, na ktoré si nárokujú 
Keňa, Etiópia aj Južný Sudán.

c. Je to územie, kde žije ohrozený druh ružové-
ho plameniaka. 

Kvíz o Turkanepríloha 10
Správne odpovede:
 1b, 2c, 3b, 4c, 5a (Turkwel, Kerio a Omo), 6a, 7c, 8a, 9b, 10a, 11a, 12c, 13b
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Predstavenie Turkany                                                         
Téma 25. ročníka
Predstavenie filmov
Stretko 1:  
Na návšteve v Danielovej pastierskej rodine
Stretko 2:  
Čo sa ukrýva za farbami turkanskej vlajky
Stretko 3:  
Buďme požehnaní(m)

Tvorivé nápady
Námety na kolednícky 
program
Požehnanie domu koled-
níkmi Dobrej noviny 
Znotované koledy
Pestré prílohy – kvíz, 
farebné fotografie a iné

Naše vzdelávacie materiály ožívajú vďaka rozšírenej realite. 
Inštruktážne video nájdete aj na www.dobranovina.sk/materialy.

1. Ak na fotografii 
či plagáte 
zbadáte 
takýto kód, 
čaká vás milé 
prekvapenie.

2. Stiahnite 
si zdarma 
aplikáciu Zappar 
do smartfónu 
(dostupné pre 
Android aj iOS).

3. Pripojte sa na internet, spustite 
aplikáciu a naskenujte kód na 
fotografii alebo na obrazovke. 
Aplikácia skenuje automaticky, 
manuálne spustíte skenovanie 
tlačidlom vpravo hore.

4. Sledujte, čo sa bude diať na obrazovke vášho smartfónu. Nezabudnite stále mieriť smartfónom na fotografiu s kódom.


