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patrím k ľuďom, ktorí mali „mimoriadnu 
výsadu“, že mohli Dobrú novinu rozličným 
spôsobom sprevádzať počas celých 25-tich 
rokov. 
Ak spätne uvažujem, čo všetko sa počas týchto 
rokov udialo, pred očami sa mi premieta dlhý, 
pestrý film. Je v ňom mnoho hrdinov, pozitív-
nych postáv, veľa radosti, služby i náročných 
situácií. Pri tvorbe bežného filmu je dôležitý 
dobrý scenár i režisér, veľký rozpočet, kvalit-
ní herci... Tento náš „film Dobrej noviny“ je 
výnimočný. Nemali sme vopred vypracovaný 
scenár, peniaze, ale mali sme super režiséra 
- réžia bola v Božích rukách. A mali sme 
a máme mnoho dobrých pozitívnych postáv, 
ku ktorým patríte i vy, ktorí vytrvalo nesiete 
štafetu koledovania vo farnostiach. 
Rozmýšľala som, ako by to bolo, keby Dobrá 
novina nebola. Tušíme, že by sme asi mali 
počas Vianoc všetci viac času (ktovie, ako by 
sme ho dokázali využiť), ale s istotou vieme 
povedať, že by bolo oveľa menej radosti a ná-
deje nielen na Slovensku, ale i v krajinách, 
kde pomoc DN smeruje. 
Často v živote stojíme pred väčšími, či men-
šími rozhodnutiami a až spätne vidíme, či 
boli správne. Tak to bolo i s Dobrou novinou. 
Urobili sme krok do neznáma a postupne nám 
Pán Boh dával „pečiatky“, Dobrá novina 
prinášala požehnanie, kráčali sme ďalej. 
Tak sa to deje i v našich životoch. Pozývam 
vás, aby ste i naďalej dokázali robiť roz-
hodnutia v službe druhým a dennodenne sa 

PRÍHOVOR

tak presviedčali, že dávať je oveľa viac ako 
dostávať. Aby ste nechceli ísť životom podľa 
svojich predstáv, ale boli otvorení ceste, ktorú 
pre vás pripravil Pán Boh. Takáto cesta dáva 
krásu, plnosť a hĺbku nášmu životu a požeh-
náva aj tých, ktorí s nami kráčajú. Ďakujem, 
že deťom i prostredníctvom koledovania po-
máhate pochopiť, čo je najdôležitejšie v ich 
životoch. 

Zuzana Čaučíková, 
predsedníčka komisie DN 

v rokoch 1995 -2006

Milé zodpovedné osoby,

Koledníci z Liptovských Sliačov na vysielacej svätej omši v Tvrdošíne
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VÝSLEDKY

Tento rok sme zažili veľa požehnania. Po-
žehnaný nie je iba výsledok zbierky, ktorý 
bol opäť rekordný, ale aj všetky podujatia 
spojené s jubilejným 25. ročníkom.

Ďakujeme všetkým štedrým darcom v ro-
dinách a kostoloch, ktorí od koledníkov 
prijali radostnú zvesť, i tým, ktorí nám 
prispeli priamo na účet Dobrej noviny alebo 
cez darujme.sk.

Veľká vďaka patrí vám milé zodpovedné 
osoby, za vaše nasadenie, službu a zorgani-
zovanie koledovania Dobrej noviny, že ste 
súčasťou tohto veľkého diela.

Ďakujeme aj za včasné doručenie zápisníc, 
poslanie vykoledovanej zbierky a krásne 
spätné väzby z koledovania.

Infor mácie o použití vykoledovaných prí-
spevkov nájdete na webstránke Dobrej 
noviny www.dobranovina.sk a v Dobrých 
novinách Dobrej noviny, ktoré budeme roz-
posielať všetkým ZO v septembri 2020 podľa 
nahlásených poč tov na zápisniciach. Ak ste 
počty novín ešte ne nahlásili, alebo ich chcete 
upraviť ozvite sa nám najneskôr do konca 
júna 2020 na dn@erko.sk.

Výsledky 25. ročníka dobrej noViny

INFORMUJEME

Otcom biskupom pošleme výsledky Dobrej 
noviny aj prehľady za diecézy, ako aj po-
ďakovanie vo Vašom mene za ich podporu 
a požehnanie.

list otcom biskupom 

Koledníčka z Ľubice

Koledníci z Repišťa
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premiéry filmu dobrá noVina, šťastná hodina

Adam vysvetľuje techniku kreslenia na detskom workshope 
v Podbieli na Orave. Archív DN, 2019

Premiéra v synagóge v Ružomberku Premiéra v Prešove

INFORMUJEME

V druhej polovici decembra sa uskutočnili tri 
slávnostné premiéry dokumentárneho filmu 
Dobrá novina, šťastná hodina, v ktorom sa 
režisérka sestra Iva Kúšiková v spolupráci 
s Braňom Vinczem snažili zachytiť Dobrú 
novinu v celej jej šírke a hĺbke. 
Týmto filmom sme chceli vyjadriť vďaku 

všetkým spolupracovníkom a podporovate-
ľom Dobrej noviny počas jej 25-ročnej his-
tórie. V Prešove, Bratislave a Ružomberku 
si prišlo film pozrieť viac ako 320 priateľov 
Dobrej noviny a pre mnohých to bol skutočne 
dojímavý zážitok.

náVšteVa adama masaVu
INFORMUJEME

Adam Masava Onyango bol hosťom nášho 
jubilejného 25. ročníka Dobrej noviny. Od 10. 
do 29. decembra ste mohli Adama stretnúť, 
vidieť či počuť na premiérach dokumentu 
Dobrá novina, šťastná hodina, v 11 farnos-
tiach, na 6 školách a v 3 médiách. Chceme 
sa týmto srdečne poďakovať všetkým zú-
častneným. Workshopy, ale hlavne Adamovo 
svedectvo, bolo silným vzájomným darom 
počas tohtoročných Vianoc. Adamov životný 
príbeh je stelesnením toho, že Vaše každoroč-
né úsilie koledovania, má už 25 rokov obrov-
ský dosah. Adam na záver zdraví z kenského 
Nairobi: „Posielam pozdrav každému, koho 
som stretol počas svojej návštevy u Vás. Stále 
na Vás myslím i na celú skúsenosť na Sloven-
sku. Nech Vás žehná Pán.“
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Koledníčky Pia Hamm a Sophie Breuer (Herzogenrath-Kohlscheid). 
V strede Adam Faber z Jakubian.

Koledníci z Topoľčianok, Jakubovian a Podkriváňa 
s pani prezidentkou v Prezidentskom paláci.

KOLEDOVANIE

náVšteVa ríma a prezidentského paláca
Koledníci Dobrej noviny zavítali už štvrtýkrát 
do Ríma, aby sa spolu s koledníkmi z iných 
krajín zúčastnili novoročnej svätej omše s pá-
pežom Františkom. Reprezentovala nás sku-
pinka z gréckokatolíckej farnosti Jakubany. 
Koledníci potešili svojimi koledami a vinša-
mi kňazov a sestry v Slovenskom pápežskom 
kolégiu sv. Cyrila a Metoda, otca kardinála 
Tomka, pána veľvyslanca a ostatných za-
mestnancov na slovenskom veľvyslanectve 
pri Svätej stolici. Členom Švajčiarskej gardy 
zaspievali spolu s koledníkmi z Nemecka, 
Rakúska, Švajčiarska a Južného Tirolska. 

Výnimočný zážitok mal koledník Adam 
Faber, ktorý niesol obetný dar Svätému Ot-
covi na novoročnej svätej omši v Bazilike sv. 
Petra.
3. januára prijala 3 kolednícke skupinky pani 
prezidentka Zuzana Čaputová v Prezident-
skom paláci. Za všetkých koledníkov jej 
zakoledovali a zaspievali deti  z Topoľčianok, 
Jakubovian a Podkriváňa. Pani prezidentka sa 
koledníkom v príhovore poďakovala za ich 
vytrvalosť, solidaritu a zachovávanie koled-
níckej tradície.

trojkráľoVý sprieVod V bratislaVe
V pondelok 6. januára 2020 sa v Bra tislave 
uskutočnil druhý ročník Troj kráľového sprie-
vodu, ktorého spoluorganizátorom je Dobrá 
novina. Zástup na čele s hviezdonoscami, 
troma kráľmi Gašparom, Melicharom a Bal-
tazárom v sprievode bubeníkov, gajdošov 
a štyrmi tisíckami účastníkov putoval z Bra-
tislavského hradu popred Prezidentský palác 
až do Starého mesta. Tu sa králi poklonili no-
vonarodenému Božiemu dieťaťu a odovzdali 
mu svoje dary – zlato, kadidlo a myrhu.

INFORMUJEME

Traja králi na Bratislavskom hrade. 
Foto: Barbora Jančárová, 2020
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25. ročník Dobrej noviny sme zakončili špe-
ciálne. Chceli sme sa poďakovať za 25 rokov 
koledníckej akcie aj svätou omšou za účasti 
koledníkov. Slávnostnú svätú omšu v Tvrdoší-
ne celebroval otec biskup Andrej Imrich, ktorý 
poďakoval koledníkom Dobrej noviny, že sú 
mimoriadnymi poslami dôležitej zvesti o na-
rodení Ježiša Krista. Ocenil dlhoročnú prácu 
eRka, ktoré Dobrú novinu začalo a umožnilo 
mnohým ľuďom, urobiť šľachetný skutok 
a pomôcť deťom v Afrike. Na svätej omši, 
ktorú vysielala RTVS, zakoledovala skupinka 
zo Zuberca.

Svätá omša začala príhovorom domáceho pána 
farára ThLic. Františka Regulyho: „Zvestujem 

vám veľkú radosť, ktorá bude patriť všetkým 
ľuďom: Dnes sa nám v Dávidovom meste 
narodil Spasiteľ Kristus Pán. To je tá dobrá 
novina, najväčšia, najdôležitejšia, určená pre 
všetkých, ktorá sa ohlasuje už 2000 rokov 
a napĺňa naše srdcia pokojom a radosťou.
Potrebujeme vždy nových hlásateľov, nimi ste 
aj vy koledníci Dobrej noviny. Prostredníc-
tvom tejto krásnej služby rodinám pod Tatrami 
už 25 rokov ohlasujete Božiu lásku a tak pobá-
date na ňu odpovedať konkrétnym spôsobom.

Vyzbierané prostriedky pomáhajú mnohým 
biednym urobiť život krajším a lepším, a tak 
uveriť v dobrotu človeka a predovšetkým 
v dobrotu Boha.“

ĎakoVná sVätá omša V tVrdošíne
INFORMUJEME

V druhej polovici roku 2019 sme vyslali do Etió-
pie a Ugandy štyri dobrovoľníčky. Andrea 
Duhárová a Oľga Mutňanská sa v ugandskom 
Kyabakadde udomácnili, ich deväť a dvanásť-
mesačné dobrodružstvo sa končí v apríli a júli. 
Na severe Etiópie pôsobila Alexandra Biľanská, 
ktorá sa začiatkom marca vrátila na Slovensko. 

Dobrovoľníčku Simonu Lukovičovú ešte čaká 
posledný mesiac. Dobrovoľníčky tu strávili 
zaujímavých šesť resp. päť mesiacov. 
V roku 2020 by sme radi vyslali siedmych 
dobrovoľníkov do Kene a Ugandy. Prihlasova-
nie spustíme pravdepodobne v apríli. Sledujte 
www.dobranovina.sk/dobrovolnici.      

dobroVoľníci pre afriku
eRko PONÚKA

Andrea, Oľga a Jozef Magda stretli na nedeľnej svätej omši bývalú vice-
prezidentku Ugandy, pani Speciozu Kazibwe. Foto: archív DN, 2020

Simona s deťmi v Alitene na severe Etiópie. 
Foto: archív dobrovoľníčky, 2019
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Napadlo Ti, že by si chcel/a pracovať s deťmi 
vo vašej farnosti počas celého roka? Mať svo-
ju detskú skupinku, formovať ju na spoločen-
stvo, rozvíjať vzťahy medzi deťmi a ukazovať 
im radostnú cestu svedectva viery? eRko 
ponúka celoročný program pre prácu s deťmi 
v Tvojej farnosti:
• Námety a metodiky na pravidelné stretká 
s deťmi v duchu ročnej témy
• Motivácia a námety k zapojeniu sa do kam-
paní ako Vypni telku, zapni seba! a Detský čin 
pomoci
• Námety na letné tábory a väčšie akcie 
pre deti
Ak máš záujem pracovať celoročne s deťmi 
vo svojej farnosti, ohlás sa na erko@erko.sk.

eRko ponúka aj animátorskú prípravu cez kurzy a zapojenie sa do spoločenstva animátorov.

Na jar sa uskutočnia víkendové kurzy s názvom Začíname. Sú určené záujemcom o prácu 
s deťmi od 15 rokov.

celoročná práca 
s deťmi

eRko PONÚKA

V Spišskej diecéze budú mať kurzy Začíname na jeseň. V území BBRV bude kurz pre násťroč-
ných (od 13 rokov) 22. – 24. mája v Liptovskej Osade.

V lete chystáme aj dva turnusy akreditovaných týždenných Základných kurzov. Budú v termí-
noch: 14.  - 20. júl 2020 a 1. - 8. august 2020 v Rajeckých Tepliciach.
Viac informácií na www.erko.sk.

2 % z dane pre erko 
PODPORTE eRko
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Zodpovedná redaktorka: Miroslava Selecká. Neprešlo jazykovou úpravou.

V ďalšom ročníku Dobrej noviny sa opäť vrá-
time do Ugandy. Prinesieme Vám nové príbehy 
ľudí a dozvieme sa viac o projektoch podporo-
vaných z koledníckej zbierky Dobrej noviny.

pripraVujeme 26. ročník
PRIPRAVUJEME

Všetkých koledníkoV 
pozýVame na púte detí
16. mája do Rajeckej Lesnej, Obišovciec 
a Levoče
23. mája do Marianky. 
Pre viac informácií kliknite na stránku www.
erko.sk/putdeti. Pre deti bude pripravený 
program aj katechéza, neváhajte a pridajte sa.

POZVANIE

Tento rok ste sa mohli tešiť z krásnych náram-
kov vo veselých afrických farbách. Veríme, 
že potešili všetkých koledníkov. 
Ak sa k Vám kolednícke darčeky ešte nedo-
stali, alebo sme ich poslali málo, určite sa 
nám ozvite, radi Vám ich dopošleme.

darček pre koledníkoV  
KOLEDOVANIE

10. marca 2020 sme si 
pripomenuli rok od smrti 
našej kolegyne Danice 
Olexovej. Môžete si spolu 
s nami spomenúť na Dani-
cu a jej rodinu v modlitbe.

Milé zodpovedné a sprevádza-
júce osoby,
chcel by som sa vám veľmi 
pekne poďakovať za spolu-
prácu v jubilejnom ročníku 
i počas predchádzajúcich ro-
kov. Pre mňa to bola zároveň 

posledná kampaň, ktorú som sprevádzal 
zo strediska eRka. Som vďačný za všetko, čo 
sme mohli spolu urobiť.
Od apríla bude mať Dobrá novina nového 
riaditeľa, Daniela Fialu, ktorý pôsobil doteraz 
ako predseda komisie. Daniel dobre pozná 
prácu a kontext Dobrej noviny a má pre ňu 
veľké srdce.
Ja by som chcel skúsenosti z eRka a Dobrej 
noviny priniesť cez službu pre spoločné dobro 
do väčšieho rámca verejnej služby. Vnímam 
pozvanie do sveta politiky aj cez dôveru, kto-
rú som dostal v posledných voľbách.
Ďakujem ešte raz za všetko, ostávam spojený 
s eRkom i s Dobrou novinou.

Váš
Marián Čaučík

Ďakujeme za spoluprácu pri vypĺňaní dotazní-
ka o Dobrej novine. Prišlo nám cez 400 odpovedí 
a veľmi nám to pomôže pri chystaní ďalšieho 
ročníka. Ďakujeme!
Zmeny ZO nám prosím nahláste najlepšie do kon-
ca augusta, predtým, než otvoríme 26. ročník 
na dn@erko.sk.

služba ľuĎom 
pokračuje

POĎAKOVANIE


