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Keď sme sa s manželkou pred pár rokmi 
presťahovali, v novej farnosti nás priví-
tali s tým, že by bolo skvelé rozbehnúť 
Dobrú novinu. Keďže sme boli tesne 
pred pôrodom, sľúbili sme, že pomôže-
me s motiváciou detí, ak si to niekto celé 
vezme na starosť. A tak sa začalo niečo 
nové a my sme si pripravili dobronovino-
vé stretko pre detský spevokol. Deťom sa 
páčilo a prvý ročník bol celkom úspešný. 
Druhý rok to už nebolo také jednoduché. 
Museli sme si zabezpečiť babysitting. 
Vytvoriť si doma čas na spoločnú prípra-
vu stretka chcelo väčšiu námahu. Čo by 
sa také stalo, keby to stretko viedol úplne 
niekto iný? Myslím, že podľa materiálov 
by to zvládol každý. No zodpovedná 
osoba nás uistila, že ak máme vo farnosti 
predsedu eRka, ktorý osobne pozná pro-
jekty a navyše má manželku, ktorá preži-
la rok v Ugande, sme pre stretko tí praví. 
Asi mala pravdu. Ročník zbehol dobre, 
zapojili sa aj nové deti. 

Prišiel tretí rok. Stretko si mala pripraviť 
manželka Majka. Pár dní predtým však 
ochorela a s ňou aj náš malý syn. V do-
mácnosti pribudla jeho polročná sestrič-
ka. Všade prádlo, hračky a neumytý riad. 
Stretko sa blížilo. Čo by sa také stalo, 
keby…? Pokušenie neprísť bolo veľké. 
No asi menšie ako jeho zmysel. Keď 
poznáte deti na oboch stranách Dobrej 
noviny, chcete, aby sa stretli. A vy tomu 
tým stretkom môžete pomôcť. Kolední-
kov bolo dosť a ročník sa opäť vydaril. 
Povedzme si, že mosty sa nestavajú ľah-
ko a prijmime to ako našu službu. Vďaka, 
že idete do toho.  

Juraj Králik
Predseda eRka - HKSD

PRÍHOVOR

Milé zodpovedné 
osoby, koledníci 
a podporovatelia 
dobrej noviny, 

Aj v 25. ročníku sa chystáme navštíviť spolu 
s koledníkmi Prezidentský palác a zakole-
dovať pani prezidentke. Koledníkov budú 
reprezentovať skupinky z Nitrianskej a Rož-
ňavskej diecézy a z Košickej arcidiecézy.

koledovanie 
u prezidentky 

PRIPRAVUJEME

Koledníci z Brusnice pred Prezidentským palácom, archív DN, 2019
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Tradiční vinšovníci z Jakubian, archív obce Jakubany

V  jubilejnom 25. ročníku Dobrej noviny nás 
bude na novoročnej svätej omši s pápežom 
Františkom zastupovať kolednícka skupinka 
z Jakubian. V Ríme sa stretnú s ďalšími ko-
ledníkmi z Rakúska, Nemecka, Maďarska, 
Švajčiarska a Južného Tirolska a absolvujú aj 
niekoľko reprezentatívnych návštev. Prosíme 
vás o modlitby pre toto rímske podujatie.

koledovanie v ríMe
PRIPRAVUJEME

Ďakovná svätá oMša
PRIPRAVUJEME

Pri príležitosti 25. ročníka Dobrej noviny 
sa 6. januára 2020 uskutoční ďakovná 
svätá omša v Tvrdošíne. Pozývame všet-
kých koledníkov a podporovateľov Dobrej 
noviny z okolia Tvrdošína, aby sme mohli 
spoločne poďakovať za 25 rokov Dobrej 
noviny. Všetkých ostatných pozývame pridať 
sa prostredníctvom obrazoviek RTVS, ktorá 
sprostredkuje priamy prenos.

poštová znáMka
INFORMÁCIA PRE TEBA

Tento rok môžete posielať vianočné pohľad-
nice so špeciálnou známkou. Slovenská pošta 
vydala spolu s vianočnou známkou aj per-
sonalizovaný kupón venovaný 25. výročiu 
Dobrej noviny. Na personalizovanom kupóne 
môžete nájsť aj obrázky od detí z Kene. Pý-
tajte si ju na pošte.
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PRIPOMÍNAME

pravidlá verejnej zbierky 
a vyhotovenie zápisnice
Organizovanie verejnej zbierky Dobrej no-
viny nás zaväzuje k niektorým pravidlám.  
Jedným z pravidiel je vystavenie poverenia 
pre zodpovednú osobu, ktoré vám posiela-
me v prílohe tohto Informačníka. Do voľ-
ných políčok na poverení vpíšte mená ďalších 
vedúcich skupiniek, ktorí budú mať na staros-
ti skupinky koledníkov a pokladničky.

Ďalšie dôležité usmernenia:
- očíslovanie pokladničky – na preukaz/
nálepku napíšte názov farnosti (tak ako 
ste uviedli v prihláške) a číslo. Ak máte iba 
jednu pokladničku, tak číslom 1. V prípade 
viacerých pokladničiek, napr. Zázrivá č. 1, 
Zázrivá č. 2., v prípade miest s viacerými 
farnosťami, napr. BA – Farnosť sv. Kataríny 
č.1. a pod.). Ak sú filiálky prihlásené spolu 
s farnosťou, číslujte ich pod názvom farnos-
ti. Ak ste sa ako filiálka prihlásili samostatne, 
tak očíslujte pokladničku názvom filiálky.
- zabezpečenie pokladničky proti otvore-
niu – prosíme vás o zabezpečenie pokladni-
čiek proti otvoreniu a odcudzeniu vložených 
príspevkov. Zabezpečte, aby počas koledo-
vania nemohol nikto manipulovať so sumou, 
prípadne rozmieňať peniaze. Odporúčame 
pokladničku zapečatiť nálepkou.
- vloženie sumy na účet Dobrej noviny 
do 5 dní od otvorenia pokladničiek – to 

znamená, že peniaze odošlete najneskôr 
do 11. januára 2020, ak ste koledovali v pos-
ledný možný termín 6. januára.
- vyhotovenie zápisnice  -  je prílohou 
INformačníka. Prosíme vás vypísať sumu 
za každú pokladničku vo farnosti zvlášť 
a na záver spočítať. Zápis o sčítaní treba uro-
biť po každom otvorení pokladničky s dátu-
mom koledovania.  Individuálne príspevky 
po koledovaní  zapíšte do posledného riadku 
zápisnice. 
Príspevky po zaslaní zápisnice môžete dopo-
slať na účet Dobrej noviny. Informujte nás 
prosím emailom o výške sumy a termíne 
odoslania, aby sme ju mohli priradiť k vašej 
farnosti. 
Individuálne dary môže prijímať Dobrá 
novina počas celého roku, no ak je to dar 
z vašej farnosti, radi ho po identifikácii pri-
píšeme k vašej farnosti.

Zápisnicu podpísanú 2 dospelými osobami 
pošlite do 5 dní od ukončenia koledovania 
na adresu eRka/Dobrej noviny. Na sčítanie 
sumy si preto prizvite ešte jednu dospelú 
osobu (napr. kňaz, sprevádzajúca osoba, 
rodič dieťaťa...).
Môžete nám poslať aj scan zápisnice 
na dn@erko.sk. V takomto prípade, prosím, 
dbajte na čitateľnosť fotky/scanu.

bankový účet dobrej noviny
Vykoledovanú sumu môžete vložiť alebo poslať na účet číslo:  
IBAN SK77 1100 0000 0029 4045 7894, BIC (SWIFT): TATRSKBX.  
Ak uprednostňujete poštové poukážky, predtlačené nájdete v prílohe. 
Do správy pre adresáta uveďte názov farnosti.
Na základe dohody s Tatrabankou už nebudete pri vklade na pobočke banky platiť 
poplatok za vklad 3 €, ako to bolo minulý rok. Tieto náklady budú pripísané k bežným 
poplatkom za účet.
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INFORMÁCIA PRE TEBA

leták dobrej noviny 
v MaĎarskoM jazyku
Aj tento rok máme k dispozícii letáčik Dobrej noviny v maďarskom 
jazyku.  Letáčiky si môžete dodatočne objednať mailom alebo tele-
fonicky.
Touto iniciatívou sa chceme priblížiť maďarsky hovoriacim rodi-
nám, ktoré koledníci navštevujú počas Vianoc a taktiež chceme 
pozvať maďarské farnosti zapojiť sa do koledovania, ktoré je našou 
spoločnou tradíciou.

Koledníci na vysielacej svätej omši v Nitre, Miroslav Lyko, 2018

darček pre koledníkov
PRIPRAVUJEME

Aj tento rok máme pre všetkých koledníkov 
krásny darček. Malí aj veľkí koledníci sa 
môžu tešiť na látkový náramok vo veselých 
afrických farbách. Darčeky budeme zasielať 
začiatkom roka po skončení koledovania 
podľa počtu koledníkov a sprevádzajúcich 
osôb uvedených v zápisnici.

POZÝVAME

sväté oMše a sväté liturgie 
s vyslaníM koledníkov
Svätá liturgia v Košickej eparchii bola 7. 
decembra v Michalovciach. Nasledujúci ví-
kend 14. a 15. decembra budú v diecézach 
sväté omše a sväté liturgie s vyslaním ko-
ledníkov, na ktoré Vás srdečne pozývame.  
V sobotu budú sväté omše v Banskej Bystrici, 
Bratislave, Lučenci, Tvrdošíne, Veľkej Lomnici, 
Trnave a Oščadnici. V nedeľu bude svätá litur-
gia v Ľutine a sväté omše v Prešove, Strážskom 
a Nitre. 
Viac informácií nájdete na www.dobranovina.sk/
vysielacie-svate-omse-2019

Materiály  pre 
zodpovedné osoby

PRIPRAVUJEME

Na stránke Dobrej noviny v sekcii Pre zod-
povedné osoby (dobranovina.sk/materialy) 
máte k dispozícii na stiahnutie veľa užitoč-
ných materiálov na prípravu na koledovanie 
a na samotné koledovanie. Môžete si stiah-
nuť príručku pre nové zodpovedné osoby, 
metodické materiály, spevník, krátky film 
k 25. ročníku a mnohé iné. 
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slovo+

Počas vianočných sviatkov 
prinášajú noviny Slovo+ viacero rozhovorov 
na tému koledovanie. Môžete sa tešiť na roz-
hovorom s riaditeľom Marošom Čaučíkom 
o počiatkoch a jubilejnom ročníku Dobrej 
noviny či s našou bývalou kolegyňou Annou 
Tkáčovou o histórii a tradícii koledovania na 
Slovensku. V Šarišskom Jastrabí koledujú 
rómski koledníci, ktorým sa venuje grécko-
katolícky kňaz Miroslav Šimko. Slovo+ je 
naším novým partnerom a úprimne sa tešíme 
z tejto novej spolupráce.

tv lux
TV Lux odvysiela počas vianoč-
ných sviatkov filmy Požehnanie 
ako aj dokumentárny film 
Dobrá novina, šťastná hodina. Môžete sa 
tešiť na tradičnú reláciu Doma je doma, kto-
rej ústrednou témou bude 25. ročník Dobrej 
noviny. Relácia sa bude vysielať v pondelok 
16. decembra.

rádio luMen
V spolupráci s Rádiom 
LUMEN máme pre vás pripravené reportáže 
z vysielacích svätých omší a liturgií, koledo-
vanie v Ríme či ďakovnej svätej omše.

MÉDIÁ

dobrá novina v Médiách

V decembri nás navštívi kamarát Adam Masava z kenského 
Nairobi, ktorý vyrastal v slume Mukuru. Vďaka rozvojo-
vému projektu s podporou Dobrej noviny sa stal umelcom. 
Svoj talent odovzdáva deťom a mládeži cez svoj projekt 
Mukuru Art Club. Adam priletí na Slovensko 10. decembra 
a budete ho môcť stretnúť na týchto podujatiach:

- Premiéry filmu Dobrá novina, šťastná hodina v Prešove (12.12.), Bratislave (17.12.) a Ružomberku (19.12.)
- 14.12. – vysielacia svätá omša v Lučenci a živé vysielanie Od ucha k duchu v Rádiu Lumen
- 16.12. – Doma je doma na TV Lux
- 18.12. – Kenský večer v OZ Mareena v Bratislave
- 24. – 27.12. – koledovanie na Orave (Oravský Biely Potok, Zuberec, Tvrdošín, Podbiel)

POZÝVAME

adaM Masava na slovensku

Vysielacie časy filmov na TV LUX:
Dobrá novina, šťastná hodina (dokumen-
tárny film natočený pri príležiti 25. výročia 
Dobrej noviny)
25. 12. 14:00; 27. 12. 21:25;
30. 12. 21:30; 31.12. 16:25

Pozdravy z Kene (výpovede a priania part-
nerov Dobrej noviny ku 25. jubilejnému 
ročníku koledníckej akcie)
27. 12. 14:25; 30. 12. 20:05; 31.12. 10:00

Požehnanie (film hovorí o požehnaní, ktoré 
zažívajú miestni obyvatelia Turkany vďaka 
rôznorodej práci diecézy Lodwar)
1. 1. 2020 20:15; 2. 1. 2020 10:00; 
3. 1. 2020 14:25
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Ak nám budete zasielať fotky emailom, 
pošlite nám prosím výber tých najkvalitnej-
ších vo veľkom rozlíšení. Zaslaním vašich 
fotiek nám dávate súhlas s ich uverejnením 
v propagačných, vzdelávacích a metodických 
materiáloch Dobrej noviny.

Pridajte sa k nám na Facebooku 
na www.facebook.com/dobranovina 
a zdieľajte s nami vaše kolednícke fotky 
s hashtagom #sikoledujem  #25rokovDN

horizont
Pri fotografiách koledníckych skupiniek sa 
častokrát stretávame s horizontom. Môže to 
byť cesta, pohoria za mestom či silueta mesta. 
Pravidlo tretín môžeme využiť aj tu. Rozdeľ-
te si záber dvoma horizontálnymi čiarami 
na tretiny a snažte sa umiestniť pomyselný 
horizont na niektorú z čiar, opäť nie do stre-
du. Týmto spôsobom budete môcť zvýrazniť 
konkrétnu časť fotografie.

tipy pre fotografov
Jednoduchým princípom na oživenie foto-
grafií je pravidlo tretín. Rozdeľte si záber 
dvoma vertikálnymi čiarami na tretiny 
a snažte sa fotenú osobu či predmet umiestniť 
do ľavej alebo pravej tretiny, nie na stred. Ak 
fotíte osobu, tá by sa mala pozerať smerom 
do vnútra fotografie, t.j. do zvyšných 2/3, nie 
von zo záberu.

FOTOGRAFIE

fotky ožívajú 
poMocou rozšírenej 
reality (ar)
Ak na fotografii či plagáte zbadáte takýto 
špeciálny kód, čaká vás milé prekvape-
nie. Stiahnite si zdarma aplikáciu Zappar 
do smartfónu (Android aj iOS). Pripojte sa 
na internet, spustite aplikáciu a naskenujte 
fotografiu s kódom (funguje aj na stene či ob-
razovke PC). Aplikácia skenuje automaticky, 
príp. môžete spustiť skenovanie manuálne 
tlačidlom v pravom hornom rohu.

MÉDIÁ

portréty
Ak chcete odfotiť detail osoby či skupiny, 
dbajte na vhodné orezanie. Portréty sa v zá-
sade orezávajú pod kolenami, v strede stehna, 
na úrovni pásu či hrude. Vyhnite sa prosím 
orezu cez členky, kolená, lakte či bradu. 

podeľte sa s naMi 
o vaše fotky

Menej je niekedy viac

#sikoledujem
#25rokovDN
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INformačník DOBREJ NOVINY vydáva eRko - HKSD pre vnútornú potrebu.  
Kontakt: eRko - HKSD, Miletičova 7, 821 08 Bratislava 2; 

www.dobranovina.sk; email: dn@erko.sk
Tel.: 02 20 44 52 54, mobil: 0908 183 410; 

Zodpovedná redaktorka: Mgr. Miroslava Selecká. Neprešlo jazykovou úpravou.

Aj počas vianočných sviatkov budeme v prípade potreby k dispozícii 
na telefónnom čísle 0908 183 410 a na emailovej adrese dn@erko.sk. 

Po vyhodnotení zbierky vám pošleme INformačník č. 3 
s prehľadom výsledkov za jednotlivé farnosti.

Počas koledovania točte, prosím, video 
na šírku. Ak je to možné, položte si fotoaparát 

či telefón na pevnú podložku, aby ste stabili-
zovali svoj záber.

kolednícke video 

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.

eRko sa aj tento rok zapojí do organizácie 
podujatia Trojkráľový sprievod. V pondelok 
6. januára 2020 v uliciach Bratislavy ožije 
biblický príbeh o mudrcoch z východu. 
Srdečne pozývame všetkých koledníkov 
z  Bratislavy a blízkeho okolia pripojiť sa 
k tomuto podujatiu. Ak je to možné, prosíme 
vás, zorganizujte si koledovanie vo vašej far-
nosti najneskôr 5. januára, aby ste sa mohli 
na druhý deň pripojiť do sprievodu. Viac info 
čoskoro na webe www.dobranovina.sk.

trojkráľový sprievod

Trojkráľový sprievod, autor: Barbora Jančárová, 2019

dobrovoľníci pre afriku 2020
Radi by sme vás informovali o tom, že pri-
hlasovanie na dobrovoľnícke pobyty v roku 
2020 prekladáme z decembra 2019 na apríl 

2020. Viac informácií nájdete na www.dob-
ranovina.sk/dobrovolnici.  Prípadné otázky 
zasielajte na dobrovolnici@erko.sk.


