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Teším sa, že sa vám môžem prostredníc-
tvom tohto „jarného“ informačníka osob-
ne prihovoriť.
Uplynulý rok bol v našich životoch mož-
no jeden z najťažších a určite bol jedným 
z najťažších aj v Dobrej novine. Prípravu 
i organizáciu koledníckej akcie v roku 
2020 významne ovplyvnila pandémia 
a striktné opatrenia, obmedzenia, zákazy. 
Ako dobre viete, v mnohých našich far-
nostiach sme nemohli koledovať a tradič-
né koledovanie od domu k domu vôbec 
nebolo možné. Pre nás je však zázrakom, 
čo všetko ste dokázali urobiť pre Dobrú 
novinu aj v tomto náročnom čase.
Vďaka vám dnes môžeme s úžasom hľa-
dieť na priebežný stav verejnej zbierky, 
ktorá už prekročila 560.000 EUR. Je to ob-
rovský úspech, keď sa pozrieme na pod-
mienky, v akých koledovanie a verejná 
zbierka (ne)mohli prebiehať.
Ešte jedna vec ma veľmi teší a presviedča 
ma, že aj ťažkosti a výzvy prinášajú svoje 
dobré ovocie. Tou vecou sú stretnutia. 
Paradoxne v dobe, keď sme ich museli 
a stále musíme veľmi obmedzovať. Aj keď 
ďakovať pandémii je zvláštne - no vďaka 
pandémii som mohol nadviazať osobnej-
ší kontakt s našimi diecéznymi otcami 
biskupmi a s niekoľkými sa mi podarilo 
na jeseň i stretnúť. Ich slová pochopenia, 
povzbudenia i úprimná priazeň voči 
Dobrej novine a eRko spoločenstvám, 
ktoré fungujú v spolupráci s farnosťami, 
sú pre nás v náročnom období veľmi dô-
ležité. Som na vás všetkých hrdý, pretože 
zmysel a ovocie vašej práce s deťmi oce-
ňujú aj naši biskupi.
A preto ma tešia aj stretnutia, na ktorých 
sme mohli uvidieť i vaše tváre. Jesenné 
prípravy štandardne prebiehajú na osob-
nej úrovni, no opäť „vďaka“ pandémii sa 
presunuli do online priestoru. To nám 

dalo príležitosť stretnúť sa s mnohými 
z vás, čo by sa v bežnom režime prakticky 
nedalo uskutočniť. Stretnúť taký počet 
zodpovedných osôb a spolupracovníkov 
Dobrej noviny počas SZO, rozvojových 
webinárov a tzv. korona-webinárov je pre 
náš tím i Komisiu Dobrej noviny veľmi 
vzácne. Preto vám úprimne ďakujeme, že 
ste sa v takej miere zapájali.
Mám na vás i jednu prosbu: odkážte 
prosím všetkým vašim pomocníkom, ko-
ledníkom i kňazom z vašich farností, že 
im zo srdca ďakujeme za ich spoluprácu 
a obetu (v prílohe vám posielame ďakov-
ný list pre farnosti). Nech vás všetkých 
Pán odmení za vašu prácu a starostlivosť.

Daniel Fiala
riaditeľ Dobrej noviny

PRÍHOVOR

Milé zodpovedné osoby, 
drahí naši spolupracovníci!
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VÝSLEDKY

Zažili sme výnimočný rok. Asi nikto 
nepredpokladal, ako nás a tento ročník 
zasiahne pandémia koronavírusu .
Počas prípravy samotného koledovania 
sme čelili mnohým zmenám a museli 
sme sa prispôsobovať. Napriek tomu 
budeme spomínať na 26. ročník s veľkou 
bázňou a vďačnosťou.

Ďakujeme vám, milé zodpovedné oso-
by, že ste to nevzdali a urobili ste, čo 
bolo vo vašich silách, aby tento ročník 
prebehol. Sme vám vďační za vašu kre-
ativitu, nasadenie, flexibilitu a námahu 
pri organizovaní tohtoročnej zbierky, ale 
rovnako i za vaše slová povzbudenia a 
modlitby za úspešný priebeh 26. roční-
ka Dobrej noviny. Vďaka vám môže dielo 
Dobrej noviny pokračovať aj ďalej.

Veľmi pekne ďakujeme všetkým štedrým 
darcom, ktorí našli spôsob, ako podporiť 
Dobrú novinu, napriek tomu, že im tento 
rok koledníci nemohli zaklopať na dvere. 
Vďaka ich otvoreným srdciam a dlaniam 
budeme môcť aj v ďalšom roku podporiť 
mnoho projektov v Afrike.

Informácie o použití vykoledovaných 
príspevkov nájdete na webstránke 
Dobrej noviny www.dobranovina.sk 
a v Dobrých novinách Dobrej noviny, 
ktoré budeme rozposielať všetkým ZO 
v septembri 2021 podľa nahlásených 
počtov v zápisniciach. Ak ste počty no-
vín ešte nenahlásili, alebo ich chcete 
upraviť, ozvite sa nám najneskôr do kon-
ca júna 2021 na dn@erko.sk.

výsledky 26. ročníka dobrej noviny

Koledníci z Hermanoviec Koledníci zo Šale
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ako sMe koledovali počas korony
KOLEDOVANIE

Tradičné koledovanie od domu k domu, 
na aké sme zvyknutí, nebolo kvôli pan-
démii koronavírusu možné. Koledovanie 
prebiehalo v niektorých regiónoch v rám-
ci svätých omší osobne, ale vo väčšine 
farností sa uskutočnilo prostredníctvom 

koledníckych videí alebo nahrávok 
cez obecný rozhlas. Ďalšími formami bolo 
zbieranie príspevkov do stacionárnej po-
kladničky a roznášanie letákov a Dobrých 
novín Dobrej noviny do schránok.

ani v januári a februári sMe nezaháľali
INFORMUJEME

V januári sme rozbehli výzvu Od schrán-
ky ku schránke, v ktorej sme vyzvali 
zodpovedné osoby z prihlásených i ne-
prihlásených farností, aby rozdávali letá-
ky Dobrej noviny spolu s listom riaditeľa 
s prosbou o podporu. Do tejto výzvy sa 
zapojilo 12 farností a rozdali viac ako 
1 000 letákov. Všetkým zúčastneným 
dobrovoľníkom veľmi pekne ďakujeme 
za túto dodatočnú námahu, ktorá prinies-
la svoje ovocie vo forme individuálnych 
darov na účet Dobrej noviny.

Ďalšou aktivitou na podporu zbierky 
bola fašiangová osobná výzva Preskoč-
me spolu pol melóna. 16 ambasádorov 
cez svoje veselé výzvy oslovovalo svojich 
známych a pozývali ich k podpore Dob-
rej noviny. Medzi výzvami, ku ktorým sa 
ambasádori zaviazali bolo napríklad 7 
minút v ľadovej vode, 38 ružencov, 150 
km behu, 14 koláčov pre ľudí bez domova 
a mnohé iné.

Koledníci z Mazorníkova
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KOLEDOVANIE

ako ovplyvní nižšia zbierka 
podporu projektov v afrike?
V posledných rokoch sme boli zvyknutí 
na to, že sa zbierka zvyšovala a odrážalo 
sa to na počte projektov, ktoré sme mohli 
podporiť. Je pravdou, že všetky partner-
stvá nebudú môcť v roku 2021 pokračo-
vať. Napriek tomu budú vaše skutky lásky 
a štedrosť darcov prinášať požehnanie 

a zlepšovať životy ľudí v subsaharskej 
Afrike. Chceme vás uistiť, že budeme ro-
biť, čo je v našich silách, aby sme napriek 
rôznym limitom a prekážkam napredo-
vali v rozvojových projektoch a alokovali 
vyzbierané peniaze tam, kde sú najviac 
potrebné...

...napríklad v etiópii,
ktorá od novembra 2020 trpí vojenským 
konfliktom v regióne Tigraj, kde má 
i Dobrá novina svojich partnerov. V eRku 
sme pripravili dve aktivity na podporu 
obyvateľov Tigraja, ktorí ťažko znášajú 
stále pretrvávajúce boje a podľa rôznych 
informácii aj veľké neprávosti, či dokon-
ca vojenské zločiny. 
Od 12. 3. prebieha aktivita pre deti s ná-
zvom Mier pre Tigraj, do ktorej sa môžu 
zapojiť aj všetci koledníci. 

22. marca sme spolu s viacerými or-
ganizáciami spustili fundraisingovú 
kampaň a humanitárnu výzvu Spolu 
pre Etiópiu na pomoc ľuďom v oblasti 
Tigraj. 

Viac informácií sa dozviete na stránkach: 
•	 erko.sk/mierpretigraj
•	 spolupreetiopiu.sk

7 Minút za Mier v etiópii
Kvôli neprestávajúcej humanitárnej kríze 
vás i naďalej pozývame do spoločnej 
modlitby v čase medzi 20:13 a 20:20 

za mier v Etiópii. Spojme sa v tomto čase 
a pomáhajme touto cestou ľuďom vo voj-
nou stíhanom regióne Tigraj.

Otcom biskupom pošleme výsledky Dob-
rej noviny aj prehľady za diecézy, ako aj 
poďakovanie vo Vašom mene za ich pod-
poru a požehnanie.

list otcoM biskupoM 
INFORMUJEME

Koledníčka 
z Kostolnej - Záriečia
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Ako sme si minulý rok vyskúšali, bolo 
pre nás veľmi dôležité dozvedieť sa o va-
šich skúsenostiach z uplynulého ročníka 
koledníckej akcie. V najbližšej dobe vás 
oslovíme, aby ste aj vy mali možnosť 
zdieľať svoje radosti i starosti a aby sme 
spoločne zlepšovali našu (spolu)prácu.

spätná väzba 
z farností

SKÚSENOSTI

Koledníci z Dolného Kubína

2 % z dane pre erko 
PODPORTE eRko

Spolu s informačníkom vám posielame aj 
darčeky pre koledníkov v podobe nášivky 
s logom Dobrej noviny. Rozdajte ich, pro-
sím, koledníkom, ktorí sa zapojili do tohto 
ročníka. Darčeky posielame podľa počtov 
zadaných v zápisnici.
Ak by ste potrebovali viac darčekov, určite 
sa nám ozvite, radi vám ich dopošleme.

darček pre koledníkov  
KOLEDOVANIE
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eRko ponúka aj animátorskú prípravu 
cez kurzy a zapojenie sa do spoločen-
stva animátorov. 

Na jar sa zvyknú konať kurzy Začíname 
pre začínajúcich animátorov. Pre viac in-
formácií sledujte stránku eRka.

V lete chystáme aj dva turnusy akredito-
vaných týždenných Základných kurzov. 
Budú v termínoch: 11.  - 18. júl 2021 
a 18. - 25. júl 2021 v Liptovskej Osade.
Viac informácií na www.erko.sk.

Misijné a arcidiecézne púte detí nebude 
eRko tento rok organizovať. Pravdepo-
dobne sa budú konať na farskej úrovni, 
podľa aktuálnej situácie.

Ak by ste chceli pracovať s deťmi vo va-
šej farnosti okrem koledovania Dobrej 
noviny, eRko ponúka celoročný program 
pre prácu s deťmi vo vašej farnosti:

•	 Námety a metodiky na pravidelné 
stretká s deťmi v duchu ročnej témy

•	 Motivácia a námety k zapojeniu sa 
do kampaní ako MINIdigi a Detský 
čin pomoci

•	 Námety na letné tábory a väčšie akcie 
pre deti

Ak máte záujem pracovať celoročne 
s deťmi vo vašej farnosti, ohláste sa 
na erko@erko.sk.

celoročná práca 
s deťMi

eRko PONÚKA

eRko pripravilo aj prehľadnú stránku 
erko.sk/bezpecne, kde sa nachádza veľa 
tipov ako bezpečne stretkárčiť v čase pan-
démie a ako byť deťom blízko v online aj 
offline priestore.

erko.sk/bezpecne

Ako deti prežívajú pandémiu koronavírusu 
a čo im v tejto situácii pomáha? Viete aká je 
ich najčastejšia otázka v tomto čase? 

Odpovede ponúka portál detiacovid.sk, 
kde sme v spolupráci s odborníkmi pri-
pravili “sprievodcu” pre rodičov, ako deti 
previesť týmto náročným obdobím. Je 
dostupná už aj e-publikácia na voľné 
stiahnutie.

detiacovid.sk
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Zodpovedná redaktorka: Miroslava Selecká. Neprešlo jazykovou úpravou.

V ďalšom ročníku Dobrej noviny zostáva-
me v Ugande. Prinesieme vám nové prí-
behy ľudí a dozviete sa viac o projektoch 
podporovaných z koledníckej zbierky 
Dobrej noviny. 

Zmeny ZO nám, prosím, nahláste naj-
lepšie do konca augusta, predtým, než 
otvoríme 27. ročník na dn@erko.sk.

pripravujeMe 27. ročník
PRIPRAVUJEME

10. marca 2021 sme 
si pripomenuli dva 
roky od smrti našej 
kolegyne Danice 
Olexovej. Môžete si 
spolu s nami spome-
núť na Danicu a jej 
rodinu v modlitbe.

Na jar budú prebiehať voľby do DNK. 
Ak by ste chceli viac vidieť do projektov, 
ktoré podporujeme, zaujíma vás rozvojo-
vá problematika a máte túžbu pomáhať 
pri diecéznych podujatiach Dobrej novi-
ny, tak neváhajte a pošlite kandidatúru 
do 31. marca 2021 koordinátorovi svoj-
ho územia. Kandidatúra musí obsahovať 
meno, vek, bydlisko, povolanie/študijný 
odbor, motiváciu pre členstvo v DNK 
a formu a dĺžku zapojenia sa do Dobrej 
noviny. Podrobnosti vám prišli emailom.

Kontakty na koordinátorov území:

Košická arcidiecéza, 
Prešovská archieparchia: 
Klára Demčáková vychod@erko.sk

Spišská diecéza:
Jozef Korený orli@erko.sk,
Viktória Cehuľová spis@erko.sk

Žilinská diecéza:
Mária Straňanková zilina@erko.sk

Banskobystrická a Rožňavská diecéza:
Roman Popper bbrv@erko.sk

Nitrianska diecéza:
Daniel Cibula nitra@erko.sk

Bratislavská a Trnavská arcidiecéza:
Miroslava Selecká zapad@erko.sk

Každá diecéza, v ktorej koleduje as-
poň 25 farností, má dvoch zástupcov 
v Dobronovinovej komisii. Medzi úlohy 
komisie patrí najmä schvaľovanie pod-
pory projektov, výber ťažiskových krajín, 
schvaľovanie rozpočtu DN a kontrola jeho 
plnenia, organizácia podujatí DN v diecé-
ze (stretnutia ZO a sväté omše s vyslaním 
koledníkov) spolu s eRkármi.

Podmienky pre kandidáta:

•	 Vek minimálne 21 rokov
•	 Člen eRka a aktívne účastný na DN 

aktivitách minimálne v dvoch roční-
koch

voľby členov 
dobronovinovej koMisie

INFORMUJEME


