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keď som vo februári navštívil projekto-
vých partnerov v Ugande, netušil som, 
aký náročný rok máme všetci pred sebou. 
Pandémia koronavírusu tvrdo zasiahla 
rodiny na Slovensku ako aj v afrických 
krajinách. Početné obmedzenia nás 
doslova uzavreli v našich príbytkoch 
a strach z nákazy paralizoval naše vzťahy 
a životy. 

Rád by som vám dnes ponúkol iný po-
hľad na realitu dnešných dní. Prorok Iza-
iáš píše, že “ľud, čo kráča vo tmách, uzrie 
veľké svetlo, nad tými, čo bývajú v krajine 
tieňa smrti, zažiari svetlo.” (Iz 9, 1). Práve 
na Vianoce si pripomíname, ako sa Boh 
uponížil a narodil sa ako malé dieťa 
v chudobnej maštali. Boh prišiel medzi 
nás, stal sa človekom, aby nám ukázal, 
ako veľmi nás miluje a že túži premeniť 
náš život. 

V zhone, ktorý panoval v Betleheme 
v čase sčítania ľudu, si narodenie Mesiáša 
takmer nik nevšimol. Samozrejme okrem 

tých, ktorí pozdvihli svoj zrak od svojich 
starostí a na nebi zazreli nezvyčajnú 
hviezdu. Koledníkov Dobrej noviny 
vnímam presne tak ako Betlehemskú 
hviezdu. Koledníci prichádzajú k na-
šim príbytkom aj v tomto čase, pretože 
majú pre nás novinu, ktorá má moc 
zmeniť celý náš život, ak ju prijmeme. 
Zvestujú nám narodenie Božieho dieťa-
ťa, ktoré prišlo na svet práve kvôli Tebe 
a mne.

Ďakujem vám všetkým za vašu službu, 
ste pre našu krajinu a priateľov v Afrike 
veľkým požehnaním a povzbudením.

Jozef Magda
Projektový manažér Dobrej noviny

PRÍHOVOR

Milé zodpovedné osoby, 
drahí priatelia,

POZVANIE

pozývaMe vás do koledovania
Milí koledníci, možno sa pýtate: „Bude sa tento 
rok koledovať?” Naša odpoveď znie: „Samo-
zrejme!”.
Situácia a aktuálne opatrenia sa neustále menia, 
ale my urobíme všetko z našej strany, aby bolo 
možné ísť koledovať. Sprostredkujeme vám 
všetky potrebné informácie, materiály a pomôc-
ky, aby bolo koledovanie čo najbezpečnejšie. 
V tomto čase viac ako inokedy bude dôležité 
ľudí povzbudiť.

Koledovanie bude vyzerať tento rok ináč ako 
minulé roky a bude to zrejme chcieť viac organi-
zácie a obety všetkých zapojených.

Modlime sa spolu za 26. ročník Dobrej noviny, 
aby sme mohli koledovať a ľuďom roznášať ra-
dostnú zvesť o narodení Ježiša Krista. 

Modlime sa špeciálne aj za našich partnerov 
v Afrike a všetkých ľudí, ktorých cez Dobrú no-
vinu podporujeme a pre ktorých je naša pod-
pora v čase pandémie ešte oveľa dôležitejšia. 

Preto vás chceme povzbudiť, aby ste sa pri-
hlásili čo najskôr. S nádejou, že v tomto boji 
nie sme sami, a s vedomím, že Pán požehnáva 
dielo Dobrej noviny už 25 rokov, chceme vy-
kročiť aj tento rok.
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Dobrá novina je verejná zbierka zapísa-
ná v registri Ministerstva vnútra SR. Je 
potrebné, aby ste sa prihlásili každý rok 
nanovo. Vyplňte prosím prihlášku, ktorá 
je prílohou tohto INformačníka. V PDF 
formáte ju nájdete aj na webovej stránke 
dobranovina.sk/materialy. Prihlásením 
farnosti vyjadrujete súhlas s vnútornými 
zásadami Dobrej noviny ako aj pravidlami 
konania verejnej zbierky.

Podpísanú prihlášku je potrebné poslať 
poštou na adresu eRka alebo naske-
novanú na email dn@erko.sk. Dbajte 
prosím na čitateľnosť údajov a podpisov 
a vyplňte všetky informácie (vrátane 
čísla občianskeho preukazu). Ak by sme 
vám nepotvrdili prijatie emailu do piatich 
pracovných dní, ozvite sa prosím na ema-
il dn@erko.sk.

Tento rok predstavujeme novinku - prihla-
sovanie online! Po vyplnení vám príde 
kópia emailom.
www.dobranovina.sk/online-prihlaska-
-na-koledovanie
Túto stranu nám oskenujte príp. odfoťte 
a  ašlite na dn@erko.sk.

Súčasťou prihlášky je aj objednávka 
propagačných materiálov. Veľmi sa pote-
šíme, ak nám prihlášku pošlete čím skôr, 
ideálne do konca októbra, aby sme vedeli 
zabezpečiť efektívnu distribúciu.

Novinka! Tento rok ponúkame plagáty 
vo formáte A3 aj A4.

Na základe prihlášky vystavíme zodpo-
vedným osobám poverenie na vykonáva-
nie zbierky vo farnosti. Poverenia pošleme 
hromadnou poštou začiatkom decembra.
Zodpovedné aj sprevádzajúce osoby do-
stanú taktiež kartičky s označením podľa 
počtu prihlásených skupiniek (t.j. počtu 
nálepiek na pokladničky). Je potrebné, aby 
bola každá skupinka počas koledovania 

označená touto kartičkou.

Do koledovania sa môžete zapojiť tromi 
spôsobmi: 
1. Zbieraním do prenosných poklad-

ničiek - tradičné koledovanie z domu 
do domu, ktoré je pre nás najdôležitejšie 
a prebieha od 24. 12. 2020 do 6. 1. 2021

2. Zbieraním do stacionárnych poklad-
ničiek - táto forma je vhodná, ak nie je 
možné koledovanie z domu do domu, 
treba dbať, aby bola pokladnička dobre 
zabezpečená proti odcudzeniu a aby 
ste mali súhlas vlastníka, nájomcu 
alebo správcu nehnuteľnosti, v ktorej 
bude pokladnička umiestnená, môže 
prebiehať od 7. 9. 2020 - 31. 1. 2021

3. Posielanie príspevkov na osobitný 
účet - tento rok je to možné aj prostred-
níctvom QR kódu na plagáte, letáku 
alebo na našej stránke www.dobrano-
vina.sk/podporim, túto možnosť mô-
žeme odporučiť ľuďom, ktorí nemôžu 
prijať koledníkov

Ďakujeme, že vašou zásluhou a zodpo-
vedným prístupom sa nám darí dodržia-
vať pravidlá, ktoré nám ukladá zákon, 
a naša spoločná služba je tak vnímaná 
ako dôveryhodná a transparentná.
V prípade, že sa vo vašej farnosti mení 
zodpovedná osoba, dajte nám, prosím, 
čím skôr vedieť.

prihlasovanie farností a pravidlá verejnej zbierky
DÔLEŽITÉ
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TÉMA

téMa 26. ročníka: aj MaMa chodí do školy

Nadchádzajúci 26. ročník sa po-
nesie mottom “Aj mama chodí 
do školy”. Z výťažku podporíme 
odborné kurzy šitia a kaderníc-
tva pre mladé matky na východe 
Ugandy. Mladé mamy, ktoré nedo-
končili školu, tak získavajú nové 
zručnosti, vďaka ktorým sa do-
kážu uplatniť na pracovnom trhu 
a finančne podporiť svoje rodiny. 
Úspech tejto spolupráce však ide 
omnoho ďalej. Pozitívnu zmenu 
vidíme v celej komunite. 

Cez životný príbeh Mary, matky 
troch detí, vám priblížime, ako sa 
jej život mení k lepšiemu.

Tento rok sme si pre vás pripravili 
aj malé prekvapenie v podobe krát-
keho animovaného filmu. Ak sa 
chcete dozvedieť viac, nazrite pro-
sím do Metodických materiálov 
a Dobrých novín Dobrej noviny. 

Materiály sú k dispozícii aj 
na stránke www.dobranovina.sk/
materialy. V prípade, že budete po-
trebovať viac výtlačkov, ozvite sa 
nám, radi vám ich dopošleme.

Mary Baluková v svojej pracovni na priedomí. Snímka: Jozef Magda, 2020
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Pripravili sme pre vás v poradí už 26. Dobré 
noviny Dobrej noviny. A máte sa veru na čo 
tešiť. Počet novín dostanete podľa vašej 
objednávky a pridali sme aj zopár navyše. 
Prosím rozdajte ich do rodín, prípadne ich 
nechajte so súhlasom kňaza v kostole.

Dobré noviny boli distribuované v prvej po-
lovici októbra a už by ste ich mali mať doma. 
Ak vám zásielka ešte neprišla, ozvite sa nám.

O téme ročníka sa dozviete v rozhovore 
s koordinátorkou projektu budovania kapa-
cít pre mladé matky v Arcidiecéze Tororo, 
ktorý si v 26. ročníku priblížime. O svojich 
cestách vám porozprávajú aj koledníci, ktorí 
koledujú už 25 rokov. Projekty vám zaují-
mavým spôsobom predstaví náš projektový 
manažér Jozef Magda a môžete sa tešiť aj 
na rodinné stránky a predstavenie nového 
riaditeľa Dobrej noviny Daniela Fialu.

POSIELAME VáM

dobré noviny dobrej noviny

Popri nosení rúšok a dezinfekcii rúk bude-
me odporúčať menšie skupinky a koledo-
vanie pod oknami. Tohto roku nebudeme 
vstupovať do domácností a príbytkov. 
Usmernenia ku koledníckym stretkám 
a ďalšie podrobnosti budeme priebežne 
aktualizovať na našej stránke www.dob-
ranovina.sk/korona.
Nezabudnite informovať vášho pána fará-
ra aj farnosť o nových opatreniach a o prie-
behu koledovania.
Ak by ste mali akékoľvek otázky k odpo-
rúčaniam alebo ku koledovaniu, neváhaj-
te nás kontaktovať na dn@erko.sk alebo 
na 0908 183 410.

INfORMujEME

koledovanie počas 
pandéMie koronavírusu

Koledníčka z Bardejova. Snímka: archív DN, 2020

Spolu to zvládneme! 
Sme tu pre váS :)

Váš tím Dobrej noViny
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OTVORENIE 26. ročníka Dobrej noviny
Kvôli zložitej situácii a pandemickým 
opatreniam sme posunuli otvorenie roč-
níka na začiatok novembra. 

Vysvetlite kňazovi tohtoročné opatrenia 
a povzbuďte ho do koledovania. Požia-
dajte ho o súhlas s koledovaním, odošlite 
prihlášku a môžete začať prípravy. 

Najlepší čas začať s prípravou stretiek 
s koledníkmi podľa usmernení na www.
dobranovina.sk/korona. Metodické 
materiály a iné pomôcky nájdete na našej 
webovej stránke v sekcii Pre zodpovedné 
osoby.

Prípravné podujatia zrušené a presunu-
té do ONLINE priestoru

Stretnutia zodpovedných osôb - ONLINE

Na stretnutiach sa dozviete všetky aktu-
ality k ročníku, predstavíme vám podpo-
rované projekty a metodické materiály. 
Stretnutia budú prebiehať online, viac 
informácií na strane 8.

Kurz pre nové zodpovedné a sprevá-
dzajúce osoby - ZRUŠENÉ

Veríme, že o rok budeme môcť kurz usku-
točniť.

Rozvojové večery s Dobrou novinou - 
ONLINE

Pôvodne pripravený rozvojový seminár 
bude prebiehať formou 4 webinárov. Viac 
informácii na strane 9.

kalendár dobrej noviny

noveMberoktóber
Distribúcia Informačníka a materiálov 
(prihláška na koledovanie s objednávkou 
propagačných materiálov)

Rozposielanie Dobrých novín Dobrej 
noviny.
 
Naplánujte si vo farnosti harmonogram 
prípravných stretiek a oslovenie rodín, 
ktoré prijímajú koledníkov.

Koledníci z Podkoníc. Snímka: archív DN, 2020
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Do poštových schránok dostanete IN-
formačník č. 2 s prílohou – Poverenie 
pre ZO, zápisnica a poštové poukážky.

Nájdite si v advente čas  na duchovnú 
prípravu so svojou koledníckou skupin-
kou. V prípade stále platných opatrení 
buďte kreatívni a využite napr. online 
priestor alebo inú bezpečnú formu prí-
pravy.

Pred druhou adventnou nedeľou môžete 
vyvesiť plagáty Dobrej noviny a spustiť 
prihlasovanie rodín. Po dohode s kňazom 
predstavte vo farských oznamoch nové 
bezpečnostné opatrenia pri koledovaní. 

Tipy na bezpečnú prípravu koledovania 
vo vašej farnosti (komunikácia, prihla-
sovanie rodín, stretká) nájdete na našej 
stránke.

Plánované termíny vysielačiek sú: 5. 
12. sväté liturgie a 12. a 13. 12. 2020 
sväté omše. 

O organizácii vysielačiek diskutujeme 
s otcami biskupmi. Nevieme, aké obme-
dzenia verejných bohoslužieb budú v de-
cembri v platnosti. O možnosti zúčastniť 
sa vysielačiek s vašimi koledníkmi vás 
budeme vopred informovať.

24. 12. 2020 – 6. 1. 2021 
KOLEDOVANIE DOBREJ NOVINY

Všetky usmernenia budeme pravidelne 
aktualizovať a veríme, že koledovanie sa 
bude môcť uskutočniť v tradičnej forme.

Vykoledované peniaze odošlite do 5 
kalendárnych dní po skončení koledova-
nia, najneskôr do 11. 1. 2021.

Informujte nás o výsledkoch koledo-
vania vo vašej farnosti – Zápisnicu 
o otvorení pokladničiek pošlite poštou 
na stredisko do 5 kalendárnych dní 
po  skončení koledovania, najneskôr 
do 11. 1. 2021. Zápisnicu môžete poslať 
aj naskenovanú emailom na dn@erko.sk.

Na základe nahlásených počtov kolední-
kov vám zašleme darčeky pre koledníkov 
Dobrej noviny (deti, SO aj ZO).

deceMber

2021
január 2021
Urobte si s deťmi pokolednícke 
stretko (podľa platných usmernení), 
kde môžete koledníkom odovzdať 
darčeky.

marec 2021
INformačník č. 3 - zverejnenie vý-
sledkov zbierky 26. ročníka Dobrej 
noviny. Spolu s INformačníkom vám 
pošleme prehľady výsledkov koledo-
vania po diecézach.

Koledníci z Trenčianskych Teplíc. Snímka: archív DN, 2020
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POZÝVAME

stretnutia zodpovedných osôb
Podobne ako každý rok pre vás pripravu-
jeme stretnutie zodpovedných osôb. 

Stretnutia prebehnú formou online 
webinárov pre jednotlivé diecézy. Prihla-
sovanie nájdete na stránke www.dobra-
novina.sk/korona. Prihlásení účastníci 
obdržia emailom odkaz na online we-
binár, ktorý sa uskutoční cez aplikáciu 
Zoom. Pozvánku a inštrukcie dostanete 
aj emailom.

7. 11. 2020
Košická arcidiecéza, 
Košická eparchia, 
Prešovská archieparchia 
Čas webináru: 9:00 - 11:00
Banskobystrická diecéza
Čas webináru: 9:00 - 11:00
Žilinská diecéza
Čas webináru: 16:00 - 18:00

9. 11. 2020
Bratislavská arcidiecéza, 
Trnavská arcidiecéza
Čas webináru: 17:30 - 19:00

14.11.2020
Nitrianska diecéza
Čas webináru: 10:00 - 12:00
Rožňavská diecéza
Čas webináru: 9:00 - 11:00
Spišská diecéza
Čas webináru: 17:00 - 19:00

Chceme vás poprosiť, aby ste sa pripojili 
na stretnutia, tento rok je to obzvlášť dô-
ležité. Ak je pre vás prihlasovanie na on-
line webinár náročné, nebojte sa osloviť 
svojich známych alebo náš tím o pomoc.

Počas stretnutí vám predstavíme tému 
26. ročníka Aj mama chodí do školy, 
uvidíte premiéru krátkeho filmu k 26. roč-
níku Dobrej noviny a dozviete sa o všet-
kých opatreniach ohľadne koledovania aj 
vysielacích svätých omší.

Materiály vám budeme tento rok zasie-
lať poštou a bude možnosť si materiály 
vyzdvihnúť na viacerých odberných 
miestach. Viac informácií sa dozviete 
na stretnutí a na na stránke www.dobra-
novina.sk/korona.

Všetky prípravné podujatia sa uskutočnia online. Budeme  vás o nich informovať 
na našej stránke www.dobranovina.sk/korona a emailom.

koledovanie počas korony - online webináre
Z dôvodu špeciálnych opatrení počas ko-
ledovania v 26. ročníku chystáme pre vás 
pravidelné webináre “Koledovanie počas 
korony”, na ktorých si predstavíme a vy-
svetlíme všetky odporúčania ku koledo-
vaniu a zároveň to bude pre vás priestor 
sa pýtať a poradiť, aby sme tohtoročné 
koledovanie spoločne zvládli. 

Odporúčame vám, aby ste absolvovali 
aspoň jeden webinár a tak sa dobre pripra-

vili na tento ročník koledovania.

Na webináre bude potrebné sa prihlásiť 
pomocou formulárov, ktoré nájdete na na-
šej stránke www.dobranovina.sk/korona.
Predbežné termíny webinárov:

12. 11.
19. 11. 
24. 11. 
28. 11.

3. 12.
7. 12.
15. 12.
19. 12. 

22. 12.
4. 1.
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rozvojové večery s dobrou novinou
O skúsenostiach projektových manažé-
rov Dobrej noviny, ktoré sa nedočítate 
v encyklopédiách :)  

Chceli by ste bližšie nazrieť pod po-
krievku projektovej práce v Dobrej 

novine? A zároveň precestovať takmer 
celú východnú Afriku aj napriek koro-
na pandémii? Príďte na večerné webi-
náre Dobrej noviny v dňoch 18. 11., 
25. 11., 2. 12. a 9. 12. 2020.

Pravidelne v stredu sa o 19:00 na 60 
minút vyberieme s manažérom Dobrej 
noviny na projektovú cestu do krajiny, 
za ktorú je zodpovedný. Predstaví vám 
ju cez svoje osobné zážitky. Dozviete sa, 
ako vyzerá projektový cyklus Dobrej no-
viny, ale aj o aktuálnej situácii v Etiópii, 
ako klimatická zmena ovplyvňuje ľudí 
v Južnom Sudáne, prečo niektoré roz-
vojové projekty zlyhávajú, či v Ugande 
dokáže rodina vyžiť zo svojho zárobku 
a prečo sa dospelí v Keni vzdelávajú. 
A ešte omnoho viac!

Webináre sú určené najmä zodpoved-
ným osobám, sprevádzajúcim osobám, 
no i všetkým nadšencom rozvojových 
tém z radov koledníkov nad 16 rokov. 
Počet účastníkov nebude limitovaný, 
ale na každé stretnutie (cez komunikač-
nú platformu ZOOM) sa bude potrebné 
vopred registrovať. Všetky potrebné 
informácie nájdete na našej webovej 
stránke www.dobranovina.sk

Títo traja projektoví manažéri - Jozef, Lucia a Darina - sú 
v neustálom kontakte s projektovými partnermi Dobrej 
noviny a dbajú o dobré využitie vykoledovaných financií
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PONúKAME

zapojte sa do detského činu poMoci

tik tak blok 2021
Veselý TIK – TAK blok 2021 ponúka 8 až 12-ročným de-
ťom milé príbehy, ktoré postupne porozpráva dvanásť 
mesiačikov. Okrem toho prináša veselý diár plný zaují-
mavostí, drobností pre radosť, zábavných úloh a vtipov.

TIK- TAK blok 2021 obsahuje:
1. Mesiačikov príbeh
2. Mesačné zaujímavosti
3. Mesiac s pápežom Františkom
4. Môj priateľ – o živote svätca, ktorý má zaujímavý 

patronát
5. Raketový mix – rôzne iné zábavné aktivity
6. vymaľovánky, hlavolamy, tajničky, vtipy

Formát A6, 96 strán, strunková väzba Cena: 2,50 €

od adventu do vianoc
Publikácia OD ADVENTU DO VIANOC sprevádza dieťa 
v čase očakávania narodenia Pána Ježiša až po čas, kedy 
sa s ním môžu stretnúť pri jasličkách. Formou maľovania, 
riešenia hlavolamov a doplňovačiek sa aj menšie deti 
(publikácia je vhodná do 9 rokov) zaoberajú udalosťami, 
ktoré prináša obdobie adventu a Vianoc.

Formát: A5 naležato, 20 strán Cena: 1,20 €

Téma kampane Detský čin pomoci v roku 2020 je „Stvo-
rené pre nás“. Inšpiráciu sme čerpali nielen z ročnej témy, 
ale aj zo slov pápeža Františka, ktorý vo svojej encyklike 
píše: „My nie sme Boh. Zem tu bola pred nami a bola nám 
daná.... Každé spoločenstvo si môže brať z dobier zeme to, čo 
potrebuje na vlastné prežitie, ale má aj povinnosť chrániť ju 
a zaručiť kontinuitu jej plodnosti pre budúce generácie.“ (pápež František, LS 67) Naša 
planéta Zem je „spoločným domovom“ a je plná rôznych spoločenstiev. Tých ľudských 
(rodina, škola, stretko...), ale aj rastlinných a živočíšnych (záhrada, les, park...). Na to, 
aby sa nám všetkým žilo na svete dobre, mali by sme mať všetko stvorenstvo v úcte, 
láske a ochraňovať ho.
DČP 2020 nás všetkých pozýva zodpovedne pristupovať k prírode, ktorá nám bola 
darovaná. 
Na webe www.erko.sk/dcp nájdete viac informácii a metodické materiály.
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15 rokov priateľstva s Bohom
Kniha sviežim štýlom predstavuje nového blahoslavené-
ho, ktorý ako pätnásťročný zomrel na leukémiu v povesti 
svätosti. Obyčajný usmievavý mladík, a predsa čímsi 
menil životy ľudí okolo seba. Počítačový nadšenec známy 
pre svoj projekt dokumentácie eucharistických zázrakov. 
Kniha je adresovaná dospievajúcim, ktorí sa môžu inšpi-
rovať nevšedným kresťanským životom tohto mladého 
chlapca. Na konci každej kapitoly sú podnety na osobné 
zamyslenie alebo na prácu v mládežníckych skupinách. 
Blahorečenie: 10. októbra 2020 v Assisi

Počet strán:128, formát:115 x 185 mm, Väzba: brožovaná, 
cena: 7,90 €

carlo acutis

adventný kalendár –
betleheM
Adventný kalendár tvorí jednoduchá 
vystrihovačka betlehema. Stačí ju vystrih-
núť a počas Adventu každý deň rozžiariť 
novou hviezdou a zaujímavou ozdobou. 
Na Vianoce môže mať pod stromčekom 
každé dieťa svoj jedinečný betlehem. 

Cena: 0,80 €
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dobrovoľníci pre afriku
V marci sa nám šťastne vrátili štyri 
dobrovoľníčky z Etiópie a Ugandy. Oľga 
Mutňanská a Andrea Duhárová strávili 
9 mesiacov v ugandskom Kyabakadde, 
kde pracovali na miestnych základných 
a stredných školách a stali sa súčasťou 
miestnej farnosti. Alexandra Biľanská 
a Simona Lukovičová strávili na severe 
Etiópie v mestečkách Alitena a Mekel-
le pol roka. Doučovali anglický jazyk, 
prácu na počítačoch a spoznali vzácnu 
prácu sestier vincentiek. 

Ak by ste si chceli vypočuť ich svedec-
tvá a zážitky z ciest a pozvať ich do va-
šej farnosti, ozvite sa nám na dobro-
volnici@erko.sk. 

Kvôli pandémii koronavírusu sme 
v roku 2020 doposiaľ nevyslali žiad-
neho dobrovoľníka. Získali sme zdroje 
na vyslanie 1 dobrovoľníka do Kene 
na dobu 6 mesiacov. Prihlasovanie 
spustíme, akonáhle nám to situácia 
dovolí.

Ak o dobrovoľníctve v Afrike uvažuješ, 
nechaj nám na seba kontakt, aby si túto 
príležitosť nepremeškal: www.dobra-
novina.sk/dobrovolnici/databaza

Poznámka: Náklady spojené s vysiela-
ním dobrovoľníkov sú hradené z pros-
triedkov SlovakAid.

Andrea a Oľga po svätej omši s Margaret, ktorá sa o ne od príchodu ujala. Ukázala im okolie a predstavila vo farnosti. 
Archív Andrey Duhárovej, 2019.


