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Aj vy si už pri všetkom, čo robíte, hmkáte 
koledy? Ja si posledný týždeň v mysli (ale 
aj nahlas) pospevujem túto: „Narodil sa 
Kristus Pán v Betléme, položený v jaslič-
kách na slame, ej, slama, slama premilá, 
nikdy si tak šťastná nebola!“ Spievam si 
a rozjímam o slame. Obyčajná slama, 
ktorá dovtedy slúžila len ako podstieľka 
pre zvieratá v maštali, dostala vo Svätej 
noci obrovskú výsadu – vložili do nej no-
vonarodeného Ježiša. Aká šťastná musela 
byť, keď sa jej dotýkal sám Spasiteľ! 

Vám, drahé Zodpovedné osoby, sa spolu 
s koledníkmi dostáva tá istá výsada – 
niesť novonarodeného Ježiša do rodín, 
niesť Dobrú novinu. Hoci tento rok bude 
koledovanie vyzerať inak ako sme zvyk-
nutí a istotne si to bude vyžadovať veľkú 
dávku opatrnosti a kreativity, teším sa 
z vášho odhodlania a nasadenia.

Tento rok nebol ľahký pre nikoho z nás. 
Mnohí ľudia ostali kvôli pandémii izolo-
vaní, opustení a z každej strany počúvajú 
zlé správy. Rovnako (ak nie viac) sa v ná-
ročnej situácii ocitli aj naši projektoví 
partneri. Práve v tomto čase je tu miesto 
pre Dobrú novinu, aby vliala nádej, dotý-
kala sa sŕdc, menila životy.  

Možno vo svojom okolí vnímate obavy ko-
ledníkov alebo rodín, či tento rok do toho 
ísť, keď nemáme ideálne podmienky. 
Vždy je pre mňa povzbudením pripome-
núť si, že ani Ježiš so svojim príchodom 
na svet nečakal na ideálne podmienky, na 
ustálenie chaosu v Betleheme, na vrúc-
nejšie prijatie, na lepšie ubytovanie... Tak 
aj my máme neodkladne zvestovať to, čo 
nám bolo zverené. 

Ďakujem vám, priatelia, za všetky vaše 
obety a námahy, ktoré sprevádzajú túto 
vašu službu. Buďte šťastní ako slama J. 
Boh vás žehnaj! Mungu akubariki! 

P.S.: U nás na východe ľudia oddávna 
ukladali zväzok slamy pod štedrovečerný 
stôl, ako tradíciu sprítomnenia Betlehem-
skej maštale. Skúste tento rok oživiť túto 
tradíciu vo svojich rodinách. A keď sa jej 
budete dotýkať, možno pocítite radosť, 
akú mala slama J. 

Katka (Pipi) Tothová, 
predsedníčka Komisie Dobrej noviny

PRÍHOVOR

Milí nositelia 
Dobrej noviny!
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Chceme vás povzbudiť, aby ste sa pri-
hlásili do koledovania, aj keď si ešte nie 
ste istí, že budete koledovať. Pripravili 
sme pre vás opatrenia, ktoré zaistia bez-
pečné a zodpovedné koledovanie. Tieto 
opatrenia nájdete v tomto informačníku, 

na vyššie spomínanej stránke a bližšie 
vám ich predstavíme na webinároch 
Koledovanie počas korony. Ako prihláse-
ná farnosť či filiálka budete mať  všetky 
propagačné materiály, ktoré využijete aj 
v prípade, že by nebolo možné koledovať.

nezabuDnite sa prihlásiť Do 26. ročníka
PRIHlásenIe

Ak potrebujete materiály rýchlo, alebo 
máte možnosť si ich vyzdvihnúť osobne, 
môžete tak urobiť v Bratislave, Žiline, 
Korytárkach, Podbieli a v Prešove. Bliž-
šie informácie o odberných miestach náj-
dete na www.dobranovina.sk/korona 
v časti Aktuálne. Ak ste ešte neposielali 
prihlášku, tak ju iba odovzdajte na kon-
krétnom odbernom mieste výmenou 

za materiály. V prípade, že ste prihlášku 
posielali poštou alebo emailom a radi by 
ste si ich vyzdvihli osobne na odbernom 
mieste, overte si stav na dn@erko.sk alebo 
0908 183 410. Môže sa stať, že sme vám 
už materiály posielali poštou. Ak sa nám 
neohlásite po zaslaní prihlášky, materiály 
pošleme poštou.

oDberné Miesta

Ak váš kňaz váha s prihlásením sa do 
koledovania, tak je to pravdepodobne 
preto, lebo si nevie predstaviť, ako to 
urobiť a nikoho neohroziť.  Dobre mu vy-

svetlite všetky naše bezpečnostné opat-
renia a upozornite ho na stránku www.
dobranovina.sk/korona, kde sú všetky 
opatrenia podrobne popísané.

inforMujte kňaza

Najaktuálnejšie informácie o tom, ako 
bude tento rok prebiehať koledovanie, 
konkrétne opatrenia, ktoré sa viažu na prí-
pravu aj samotné koledovanie, nájdete 
na našej stránke www.dobranovina.sk/
korona. 
Všetky zmeny a aktuality nájdete na spo-
mínanej stránke v sekcii Aktuálne. 

Materiály na prípravu koledovania 
ako metodické materiály, film, príručku 
pre nové zodpovedné osoby a mnohé iné, 
nájdete na www.dobranovina.sk/mate-
rialy.

inforMácie a Materiály
PRIPRAVUJeMe
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PRIPOMÍnAMe

praviDlá verejnej zbierky 
a vyhotovenie zápisnice
Organizovanie verejnej zbierky Dobrá no-
vina - 26. ročník sa spája s viacerými pra-
vidlami. Jedným z pravidiel je vystavenie 
poverenia pre zodpovednú osobu, ktoré 
vám posielame v prílohe tohto Informač-
níka. Poverenie posielame iba prihláse-
ným farnostiam, ostatným ho dopošleme 
hneď po prihlásení. Do voľných políčok 
na poverení vpíšte mená ďalších vedúcich 
skupiniek, ktorí budú mať na starosti sku-
pinky 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 číslo 1. V prípade viace-
rých 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, čís-
lujte ich pod názvom farnosti. 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 koledova-
nia nemohol nikto manipulovať so sumou, 
prípadne si rozmieňať peniaze. Odporúčame 
pokladničku zapečatiť nálepkou.

- odoslanie vykoledovanej sumy na ofi-
ciálny účet Dobrej noviny do 5 dní 
od ukončenia koledovania u vás. Ak 
ste koledovali v posledný deň kampane 
6. januára, peniaze odosielate najneskôr 
11. januára 2021.

- vyhotovenie zápisnice  –  je prílohou 
INformačníka. Prosíme vás vypísať sumu 
za každú pokladničku vo farnosti zvlášť 
a na záver všetky príspevky spočítať. Zápis 
o sčítaní treba urobiť po každom otvorení 
pokladničky s dátumom koledovania.  Indi-
viduálne príspevky po koledovaní  zapíšte 
do posledného riadku zápisnice. Príspevky 
po zaslaní zápisnice môžete doposlať 
na účet Dobrej noviny, informujte nás, 
prosím,  emailom o výške sumy a termíne 
odoslania, aby sme ju mohli dodatočne pri-
radiť k vašej farnosti. Použitím správneho 
variabilného symbolu nám identifikáciu 
platieb veľmi uľahčíte.

Zápisnicu podpísanú dvoma dospelý-
mi osobami (napr. zodpovedná osoba 
a kňaz, príp. rodič dieťaťa či dospelá 
sprevádzajúca osoba) pošlite do 5 dní 
od ukončenia koledovania na adresu eRka 
- HKSD, Miletičova 7, 821 08 Bratislava 2.
Môžete nám poslať aj scan zápisnice na dn@
erko.sk, v takomto prípade, prosím, dbajte 
na čitateľnosť fotky alebo skenu.

Pripravili sme pre vás elektronickú verziu 
zápisnice z koledovania. Po jej vyplnení 
obdržíte zhrnutie emailom. Poprosíme vás, 
aby ste ho podpísali spolu s ďalšou dospe-
lou osobou, ktorá bola prítomná pri otvo-
rení pokladničiek. www.dobranovina.sk/
online-zapisnica-z-koledovani

Takto podpísané zhrnutie nám, prosím, 
oskenujte príp. odfoťte a zašlite emailom 
na dn@erko.sk.

bankový účet Dobrej noviny
Vykoledovanú sumu môžete vložiť alebo 
poslať na účet číslo IBAN SK77 1100 0000 
0029 4045 7894, BIC (SWIFT): TATRSKBX. 

Vklad hotovosti na pobočke Tatrabanky je 
zdarma. Ak uprednostňujete poštové pou-
kážky, predtlačené nájdete v prílohe.

Pri vkladaní príspevkov na účet, platbe šekom aj pri posielaní peňazí na účet Dobrej 
noviny, prosím, použite variabilný symbol, ktorý nájdete vo vašom poverení a je špe-
cifický pre vašu farnosť alebo filiálku. Použitie variabilného symbolu nám pomôže 
pri priraďovaní vášho príspevku. Do správy pre adresáta uveďte názov farnosti.
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stacionárna poklaDnička
Stacionárna pokladnička môže byť doplnkom 
ku klasickému koledovaniu alebo možnosťou, 
ak sa u vás nebude môcť koledovať osobne.

Ak sa rozhodnete pre použitie stacionárnej 
pokladničky, dbajte prosím, aby ste dodrža-
li  tieto pravidlá:
- aj stacionárna pokladnička musí byť označe-
ná oficiálnou nálepkou
- pokladničku je potrebné zabezpečiť proti 
otvoreniu a odcudzeniu (ideálne farská po-
kladnička so zámkom)
- umiestniť ju môžete iba so súhlasom majiteľa 
(správcu) nehnuteľnosti napr. v kostole, v škole, 
na obecnom alebo miestnom úrade či obchode.

- stacionárna pokladnička sa môže používať 
od 7. 9. 2020 až do 31. 1. 2021 (prenosné iba 
v období 24. 12. až 6. 1.)
- o jej otvorení je potrebné vyhotoviť zápisni-
cu ako pri klasickom koledovaní (v zápisnici je 
možnosť označiť typ pokladničky, t.j. prenos-
ná/stacionárna) a poslať ju aj príspevky do 5 
dní od ukončenia zbierky u vás (najneskôr 
do 6. 2. 2021). Ak ju chcete vyberať počas tohto 
obdobia priebežne, treba pri každom otvorení 
vyhotoviť zápisnicu a odoslať peniaze. Pokra-
čovať v zbierke môžete, ak ju opäť zapečatíte 
a použijete novú nálepku, ktorú očíslujete 
podobne ako pri koledníckych skupinkách.

POZÝVAMe

vysielacie sväté oMše a liturgie
Vysielacie sväté omše a liturgie sa tento 
rok uskutočnia na farskej úrovni. Skon-
taktujte, prosím, vášho kňaza a poproste 
ho, či by pre koledníkov urobil vysielaciu 
svätú omšu v termíne 12. alebo 13. de-
cembra. Ak je u vás zvykom vysielať ko-
ledníkov v deň koledovania, tak si zvoľte 
pre vysielačku iný deň.

Požehnanie koledníkov sme vám po-
sielali emailom a zároveň sa nachádza 
v knižke s požehnaniami (s. 29).

Aktuálne je na svätej omši povolená 
účasť ľudí do 50 % miest na sedenie 
z celkovej kapacity chrámu. Zvážte 

podľa počtu koledníkov, či by bola lepšia 
osobitná svätá omša alebo ako súčasť 
bežne slávenej liturgie. Prosím sledujte 
aktuálne usmernenia, ak by sa povolená 
účasť líšila v závislosti od regiónu.

Vynechajte zvyčajný program pre deti 
a občerstvenie. Ak zvyknete písať 
na vchodové dvere, nezabudnite si na-
chystať kriedu na posvätenie. Symbolický 
obrad vyslania koledníkov môžete dopl-
niť napr. o odovzdávanie zapálenej sviece 
prítomným koledníkom. Ak sa u vás 
vo farnosti zvyknú vysielať sväté omše 
online, môžete streamovať aj vyslanie 
koledníkov.

koleDnícke stretká
PRIPRAVUJeMe

Stretká budú prebiehať podľa platných 
opatrení ÚVZ SR a vyhlásenia eRka. 
Link nájdete na našej stránke www.dob-
ranovina.sk/korona v sekcii Opatrenia 
pre zodpovedné a bezpečné koledova-
nie. 
Ak aj budú hromadné podujatia povole-

né, odporúčame vám zvoliť iný druh prí-
pravy ako napríklad online cez platformy 
Zoom, Hangouts, Facebook a iné alebo 
s deťmi môžete komunikovať pomocou 
odkazov a úloh cez poštové schránky. 
Viac o tom, ako sa stretávať v tomto čase 
nájdete na erko.sk/bezpecne.

PRIPOMÍnAMe
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Pri tohtoročnom koledovaní vás pro-
síme o dodržiavanie nasledovných 
opatrení:

1. Je potrebné informovať farníkov, ko-
ledníkov a ich rodičov o tom, ako bude 
koledovanie prebiehať (oznamy v kostole, 
na sociálnych sieťach, na výveske a pod.).
2. Koledovanie bude prebiehať na zá-
klade zoznamu prihlásených rodín. 
Pri pozvaní do prihlasovania a pred ko-
ledovaním je nutné vopred informovať, 
ako bude koledovanie prebiehať, aby 
sa rodiny pripravili (rúška, odstupy, 
obzvlášť, ak majú v rodine seniorov). Je 
potrebné uchovať zoznamy navštívených 
rodín (prípadne čísla domov) a všetkých 
darcov najmenej 14 dní od ukončenia 
koledovania.
3. Koledujú iba zdravé deti. Koledníci 
s príznakmi COVID-19, nádchou či teplotou 
ostávajú doma a liečia sa.
4. Povinné rúška pre koledníkov aj sprevá-
dzajúce osoby. Platí to aj počas spevu. Každý 
koledník má so sebou jedno náhradné rúško.
5. Koledníci používajú rukavice alebo dezin-
fekciu na ruky.
6. Koleduje sa v exteriéri (pred vchodom, 
na priedomí, pod oknami), do domácnosti sa 
nevstupuje.
7. V bytových domoch sa koleduje iba 
na chodbe príp. na schodoch (min. 2 m 
od vchodových dverí rodiny).
8. Udržiavame bezpečnú vzdialenosť 2 m 
v skupinke aj od navštívených rodín.
9. Vytvárame malé skupinky do 6 osôb (1 
sprevádzajúca osoba a 5 koledníkov). Ak je 
dostatok sprevádzajúcich osôb, väčšie skupin-
ky je potrebné rozdeliť na menšie. Ak nie, je 
možné rozdeliť koledovanie na viacero dní, t.j. 
sprevádzajúca osoba zoberie v iný deň kole-
dovania ďalšiu skupinku. Súrodenci sú spolu 
v skupinke.
10. Skrátiť čas koledovania jednej skupinky 
na 1-2 hodiny. Je potrebné mať na mysli, že 

nevstupujeme do domácností, a preto sa deti 
nemôžu zohriať.
11. Skrátiť kolednícky program na max. 
15 min. Potrebné pripraviť program vhodný 
do exteriéru.
12. Jeden koledník bude rozdávať materiály 
pre rodinu (leták, Dobré noviny Dobrej novi-
ny), jeden bude mať pokladničku. Ak sa rodina 
obáva manipulácie s hotovosťou, na letáku sa 
nachádzajú inštrukcie pre zasielanie príspev-
kov priamo na účet verejnej zbierky.
13. Koledovanie v kostole, napr. po svätej 
omši príp. vo forme jasličkovej pobožnosti je 
možné, ak to dovolí správca farnosti v súlade 
s aktuálne platnými pravidlami pre hromadné 
podujatia.
14. Koledníci nebudú prijímať od rodín žiad-
ne občerstvenie. V prípade nepriaznivého 
počasia je potrebné mať so sebou malé občer-
stvenie a teplý čaj v termoske.
15. Spočítanie vykoledovaných peňazí a spí-
sanie zápisnice prebieha bez prítomnosti 
koledníkov. Postačí zodpovedná osoba a jedna 
ďalšia dospelá osoba (napr. správca farnosti) 
za dodržania štandardných hygienických 
opatrení.

OPAtRenIA

opatrenia bezpečného 
a zoDpoveDného 
koleDovania
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plán b (ak by cez vianoce platil zákaz 
vycháDzania alebo zhroMažďovania sa)
Buďme pripravení, že sa koledovanie môže 
na poslednú chvíľu obmedziť. V tom prípade 
je potrebné zmeniť formu koledovania a infor-
movať koledníkov, sprevádzajúce osoby, kňa-
za, prihlásené rodiny aj farské spoločenstvo.
Pre tento prípad vám navrhujeme tieto mož-
nosti:
1. Online koledovanie - natočiť kolednícky 
program na video a zdieľať cez email, sociálne 
siete, po online svätej omši, cez farskú strán-
ku, regionálnu televíziu. Bolo by dobré takéto 
koledovanie nahrať už skôr, napr. pri generál-

ke na koledovanie.
2. Koledovanie cez rozhlas - naživo, alebo 
pustiť pripravenú nahrávku.
3. Stacionárne pokladničky - môžu byť 
v kostole na svätých omšiach, prípadne v čas-
ti, ktorá je prístupná na osobnú modlitbu.
4. Rozdávanie letákov a Dobrých novín 
Dobrej noviny -  na letákoch nájdete QR kód, 
pomocou ktorého môžu farníci prispieť pria-
mo cez aplikáciu svojej banky. Ďalšou mož-
nosťou je dať do schránok oznam o možnosti 
prispieť do stacionárnej pokladničky.

OPAtRenIA

tv lux
V TV LUX budete môcť sledo-
vať krátky film k tohtoročnej 
téme a môžete sa tešiť aj na reprízu filmu 
Dobrá novina, šťastná hodina. 13. 12. 
2020 bude televízia vysielať vysielaciu 
svätú omšu z kaplnky TV LUX v Brati-
slave. Z archívu si môžete pozrieť relácie 
Moja misia magazín s novým riaditeľom 
Danielom Fialom (27. 11.) a Doma je 
doma (7. 12.).

MÉDIá

Dobrá novina v MéDiách

slovo+
V spolupráci s novinami SLOVO+ sme 
pre vás pripravili 3 strany v decembro-
vom čísle. Môžete sa tešiť na priblíženie 
tohtoročného projektu očami podporenej 
mamičky Mary Balukovej ako aj rozhovor 
s Adamom Masovom, umelcom, ktorý 
navštívil Slovensko a počas pandémie 
pomáha v slume.

ráDio luMen
Na Rádiu Lumen si nalaďte reláciu 
Od ucha k duchu a adventné relácie Sve-
tielko (v nedele). Budete si môcť vypočuť 
aj reportáže z koledovania.

katolícke noviny
Vo vianočnej prílohe Katolíckych novín 
nájdete dvojstranu venovanú Dobrej no-
vine.

poDcasty erka
Vypočujte si eRko podcasty na kolednícke 
témy. Nájdete ich na anchor.fm/erkohk-
sd. V roku 2020 sme pre vás pripravili 
tri relácie:

6. 11. O téme ročníka - s novým riaditeľom 
Dobrej noviny Danielom Fialom.
20. 11. Koledovanie počas korony - s pred-
sedníčkou Komisie Dobrej noviny Katkou 
(Pipi) Tothovou a členkou DNK Katkou Hor-
ňákovou.
18. 12. Ugandské Vianoce s dobrovoľníčkami 
Oli a Ajkou, ktoré prežili Vianoce v Ugande.

newsletter Dobrej noviny
Nový newsletter, kde nájdete aktuálne 
informácie o aktivitách Dobrej noviny 
na Slovensku, príbehy a zážitky našich 
partnerov z Afriky ako aj množstvo zaují-
mavostí a pozvánok pre vás. Prihláste sa 
na bit.ly/DN-newsletter



8     I      INFORMAČNÍK  č.2     I     december 2020

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
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.

Zapojte sa s vašimi koledníkmi do súťaže 
o NAJkolednícke rúško a NAJvtipnejší 
vinš! Všetky pravidlá nájdete v metodic-
kých materiáloch. Fotky rúšok aj vinše 
nám pošlite do 15. 1. 2021. Môžete sa 
tešiť na zaujímavé africké ceny!

súťaž

Darček pre koleDníkov
DarčeK

Pre koledníkov sme tento rok pripravili 
originálny darček, ktorý veľmi úzko súvi-
sí s témou 26. ročníka. Koledníkov poteší 
originálna nášivka. Nášivku si môžu ko-
ledníci našiť na svoju tašku, čiapku alebo 
obľúbené tričko a ešte raz si pripomenúť 
odvážne mamy ako je aj Mary Baluková, 
ktorým šitie pomohlo zlepšiť život. Dar-
čeky budeme zasielať po obdržaní zápis-
nice podľa uvedených počtov koledníkov 
a sprevádzajúcich osôb.

Webináre sa konajú každý týždeň, ne-
váhajte a prihláste sa na našej stránke 
www.dobranovina.sk/korona v sekcii Ka-
lendár online podujatí pre koledníkov 
a pripravte sa na koledovanie v tomto 
výnimočnom ročníku.

koleDovanie 
počas korony

Pozývame vás k modlitbovej podpore za 
mier v Etiópii a koledovanie v 26. ročníku 
Dobrej noviny. Pridajte sa k nám každý 
deň v čase medzi 20.13 a 20.20, kedy sa 
modlíme za tieto dva špeciálne úmysly.
Začiatkom novembra začal na severe 
Etiópie vojnový konflikt, ktorý s napä-
tím a so smútkom v srdci sledujeme 
nielen my, ale celý svet. V regióne Tigraj, 
kde boje prebiehajú, má Dobrá novina 
niekoľko projektov, s ktorými sme stra-
tili akýkoľvek kontakt. Modlitby a sväté 
omše za mier v krajine sú to, čo vieme pre 
nich urobiť aj v tomto čase.

MoDlitbová výzva 
seDeM Minút

Aj tento rok sa potešíme fotkám a videám 
z koledovania. Nezábudajte fotiť na šírku 
:). Posielajte ich na dn@erko.sk alebo na 
www.facebook.com/dobranovina.

Sledujte našu Fan Page Dobrej noviny a 
nezabúdajte používať hashtagy #koledu-
jemBezpecne #sikoledujem #dobranovi-
na

fotky a viDeá


