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KOLEDNÍCKE NOVINY VYDÁVA eRko – HNUTIE KRESŤANSKÝCH SPOLOČENSTIEV DETÍ / 27. ROČNÍK

DETI GEORGEA JUMU Z FARNOSTI
BUSITEMA SA PO VEČEROCH UČIEVALI PRI
SVETLE STAREJ PETROLEJOVEJ LAMPY.
ICH OTEC SA ZAPOJIL DO PROJEKTU
PODPORY DROBNÉHO PODNIKANIA
FARSKÝCH SKUPÍN A VĎAKA SPOLOČNEJ
PRÁCI SA DNES JEHO RODINA TEŠÍ
ELEKTRINE ZO SOLÁRNYCH PANELOV.
ARCHÍV DOBREJ NOVINY, 2021

To, čo sa
nezmenilo
DANIEL FIALA, RIADITEĽ DOBREJ NOVINY

Dnes už nikto nemôže povedať, že žije rovnaký
život ako pred dvomi rokmi, keď pandémia ešte
neprepukla v našich končinách. Všetko sa razom
zmenilo, aspoň z nášho osobného pohľadu.
Jedna vec však zostáva nemenná a nezávisí
od životných okolností, globálnych trendov a neovplyvňuje ju žiadna kríza ani katastrofa. Je ňou
Božia láska. Stále prítomná, nekonečná, hľadajúca ľudské srdcia.
Koledníci Dobrej noviny chceli aj v predchádzajúcom roku zvestovať, že Boh sa stal člove-

kom, aby sme sa my mohli stať Božími synmi
a dcérami. Žiaľ, pre pandémiu zostala kolednícka
tradícia neuskutočnená až na niekoľko výnimiek.
No Božia láska sa i minulé Vianoce predsa narodila a rodí sa stále.
Tieto slová píšem v čase uvoľnenia opatrení
a je nemožné predpovedať vývoj až do dňa, keď
čítate tieto riadky. S istotou však viem, že koledníci Dobrej noviny sú pripravení a tešia sa
na možnosť navštíviť vás vo vašich príbytkoch.
Ak by sa k vám opäť nedostali, dovoľte koledám
zaznieť vo vašich rodinách, spievajte a vinšujte
svojim susedom, ohláste svetu, že Boží Syn sa
narodil a pripojte sa k Dobrej novine v našom
spoločnom úsilí preukázať lásku a starostlivosť
aj tým ľuďom, ktorí ju najviac potrebujú.
Pandémia nám okrem ťažkostí ukazuje, ako
veľmi sme vo svete prepojení a ako naše skutky

môžu ovplyvniť človeka v inej časti našej planéty. Vy to už cez Dobrú novinu poznáte a vidíte
ovocie svojich dobrodení v živote ľudí, ktorých
nepoznáte osobne.
Všetkých preto vyzývame: ,,Poďme niečo dobré podniknúť!” Opäť. A nie pre nás samých, ale
pre druhých.
V Dobrej novine, ktorú eRko organizuje už 27. rok,
ostávame verní poslaniu ohlasovať narodenie Spasiteľa a podporovať ľudí v subsaharskej Afrike, aby
žili dôstojný život. Hoci sme v poslednej zbierke
zaznamenali finančný pokles, s výsledkom podobným ako pred 15 rokmi, ide o úžasné požehnanie. Vďaka patrí Bohu a vám všetkým, že stojíte
pri Dobrej novine.
Pod stromček vám želám, aby bola Božia láska
rozliata vo vašich srdciach (porov. Rim 5, 5) a aby
ste sa ňou znova nechali nájsť.
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Koledy zazneli
v celej Európe
aj napriek
pandémii

Postrelený biskup
v Južnom Sudáne
TEXT: JOZEF MAGDA

TEXT: JOZEF MAGDA
SNÍMKY: BENNE OCHS
PRE KINDERMISSIONSWERK, 2021

eRko je súčasťou európskej siete koledníckych
akcií. Cez toto neformálne združenie koledníkov z Nemecka, z Rakúska, zo Švajčiarska, z Talianska, z Maďarska, zo Slovinska a Slovenska
sa členovia môžu pravidelne deliť o skúsenosti
a inšpirácie z koledovania po celej Európe.
Uplynulý rok 2020 bol náročný pre všetkých.
Koledníci sa museli prispôsobiť pandemickým
opatreniam a neraz na poslednú chvíľu improvizovať. Pravidelná návšteva Ríma na sklonku
roka a účasť na novoročnej svätej omši so Svätým Otcom sa nekonala. V Rakúsku a Nemecku
koledníci nevstupovali do domácností a zostávali
na dvore či priedomí. V niektorých spolkových
krajinách mali dokonca zakázané spievať, koledy
tak museli nahradiť vinše.

NEMECKÍ KOLEDNÍCI MINULÉ VIANOCE DO DOMÁCNOSTÍ
NEVSTUPOVALI. KONKRÉTNE OPATRENIA SA V JEDNOTLIVÝCH
SPOLKOVÝCH KRAJINÁCH LÍŠILI.

Vo viacerých krajinách koledovali deti a mladí
online či prostredníctvom sociálnych sietí. Rodinám, ktoré koledníci v zahraničí nemohli osobne
navštíviť, organizácie rozposielali propagačné
materiály a informácie o možnostiach podpory
tradičnou poštou.

Svätý Otec František vymenoval 8. marca 2021
za nového biskupa Diecézy Rumbek v Južnom
Sudáne komboniána Christiana Carlassareho. Štyridsaťtriročný Talian sa postavil na čelo diecézy,
v ktorej desať rokov chýbal biskup. Po smrti doteraz posledného biskupa Mons. Cesara Mazollariho (1937 – 2011) viedol od roku 2014 diecézu
o tretinu väčšiu ako Slovensko administrátor John
Mathiang. Ako miestny kňaz z kmeňa Dinkov mal
veľmi náročnú úlohu v biskupstve s 1,5 milióna
obyvateľmi, a to predovšetkým pre etnickú rôznorodosť. Z tohto dôvodu sa javilo zvolenie nového
biskupa zo zahraničia ako vhodná voľba, ktorá by
mohla byť prijateľná pre všetky etnické skupiny.
Biskup Carlassare pôsobil v Južnom Sudáne od roku 2005 v Diecéze Malakal, preto sú mu miestne
pomery, ako aj pohnutá história dobre známe.
Jeho slávnostné vysvätenie prekazil v nedeľu
25. apríla 2021 atentát. Podľa očitých svedkov
vtrhli krátko po polnoci do jeho izby dvaja ozbrojení muži, ktorí biskupovi prestrelili obidve nohy.
Tento incident ho neodradil a tri dni po leteckom
prevoze do nemocnice v kenskom Nairobi vyzýval prostredníctvom videa veriacich v Rumbeku
na zmierenie a odpustenie.

Kampane pre Tigraj
zmietaný vojnou
TEXT: JOZEF MAGDA
SNÍMKA: MZVaEZ SR, 2021

ERko – Hnutie kresťanských spoločenstiev detí
spoločne s ďalšími štyrmi mimovládnymi organizáciami vyhlásilo 22. marca 2021 výzvu Spolu
pre Etiópiu. Okrem eRka sa zapojili aj Mary’s Meals
Slovensko, Nadácia Integra, SAVIO a Slovenská katolícka charita s podporou Platformy rozvojových
organizácií – Ambrela. Iniciatívu verejne podporili
viaceré verejne známe osobnosti ako komik Fero
Joke, speváčky Janais a Slávka Tkáčová, hudobník
Ondrej Kandráč, slovenská lekárka v Keni Monika
Paločková či saleziánska rehoľníčka sestra Lamyia.
Cieľom zbierky bolo pomôcť obyvateľom zasiahnutým vojnovým konfliktom na severe krajiny.
Vďaka spoločnému úsiliu sa počas dvoch mesiacov
vyzbieralo 41 447,61 eur. Z koledníckej zbierky
Dobrá novina bolo vyčlenených ďalších 20 000
eur a pridali sa aj zapojené organizácie. Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR
(MZVaEZ SR) prispelo finančným príspevkom vo
výške 20 000 eur. Celková suma na humanitárne

KAMPAŇ MIER PRE TIGRAJ VYVRCHOLILA SYMBOLICKÝM ODOVZDANÍM
ANJELA POKOJA ŠTÁTNEJ TAJOMNÍČKE INGRID BROCKOVEJ NA MZVaEZ SR.
DETI REPREZENTOVALA SKUPINKA ZO SLÁDKOVIČOVA.

aktivity tak predstavovala 96 447,61 eur. Prostriedky boli použité na zabezpečenie nevyhnutných potrieb ako napríklad potravín, pitnej vody,
hygienických potrieb, prikrývok a liekov.
Súčasne s iniciatívou Spolu pre Etiópiu eRko
organizovalo detskú kampaň s názvom Mier pre
Tigraj. Touto aktivitou vyzvalo predstaviteľov
slovenskej diplomacie na to, aby sa zasadzovali
za ukončenie vojny v severoetiópskom regióne
Tigraj. Deti zhotovili viac ako tisíc pierok s prosba-

mi a modlitbami za mier v zasiahnutom regióne,
ktoré našli svoje miesto na krídlach anjela pokoja.
Myšlienka mieru pre svojich rovesníkov spojila
deti a žiakov materských i základných škôl, celé
rodiny či deti pod vedením animátorov. Kampaň
vyvrcholila stretnutím na MZVaEZ SR v piatok
30. apríla 2021. Štátna tajomníčka Ingrid Brocková prijala zástupcov eRka a skupinu detí zo Sládkovičova, ktorá jej symbolicky odovzdala anjela
pokoja.
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lov, pripravujem informačníky, balím a posielam
materiály poštou, evidujem prihlášky do koledovania, zápisnice a vediem databázu. Mám
na starosti kurz pre nové zodpovedné a sprevádzajúce osoby, členom Komisie Dobrej noviny
pomáham s prípravou stretnutí pre zodpovedné
a sprevádzajúce osoby či svätých omší spojených
s vyslaním koledníkov.
Pri každej z úloh sa niečo nové naučím. Najviac ma baví komunikácia so zodpovednými
osobami, pretože im rada pomáham a zároveň
tak spoznávam, koľ ko je na Slovensku zapálených a angažovaných ľudí všetkých vekových
kategórií, ktorí chcú slúžiť vo svojej farnosti, šíriť
radostnú zvesť cez koledovanie s deťmi a zároveň
im záleží aj na ľuďoch v ďalekej Afrike.

V koronakríze
boli koledníci
nesmierne
tvoriví
TEXT: MARTINA GROCHÁLOVÁ

Uplynulý ročník postavil tím
Dobrej noviny pred nečakané
výzvy. Tie zvládli i vďaka ochote
a nasadeniu zodpovedných osôb,
kňazov a koledníkov. O zákulisí
26. ročníka koledníckej akcie
prezradila viac koordinátorka
Dobrej noviny MIROSLAVA
SELECKÁ (36).
Dvadsiaty šiesty ročník Dobrej noviny
ste pripravovali v sťažených a nečakaných
podmienkach, ovplyvnených koronakrízou.
V čom sa príprava líšila od predchádzajúcich rokov?
Po 25. ročníku, ktorý bol tiež náročnejší, pretože
sme oslavovali štvrťstoročnicu vzniku Dobrej noviny a zároveň bol mojím prvým ročníkom v úlohe
koordinátorky, sme v tíme Dobrej noviny dúfali, že
26. ročník bude pokojnejší, no opak bol pravdou.
Hlavný rozdiel oproti predchádzajúcim rokom bol
v neistote, či sa na Vianoce bude dať koledovať,
a v prechode do online sveta. V lete, keď sme začali pripravovať ročník, sme boli veľmi optimistickí,
ale postupným zhoršovaním situácie sme začali
plánovať viaceré možné scenáre.

Ako prebiehali zabehnuté prípravné
stretnutia a podujatia?

Stretnutia zodpovedných osôb sa uskutočnili
online a my v tíme Dobrej noviny aj členovia
Komisie Dobrej noviny sme sa museli vyškoliť na používanie nových platforiem. Pripravili
sme aj online webináre, v ktorých sme zodpovedným a sprevádzajúcim osobám pomohli zorientovať sa v situácii a nachystať sa na všetky
možné alternatívy, ktoré by na Vianoce mohli
nastať. Vďaka pandémii sme pôvodný víkendový
rozvojový seminár premenili na štyri webináre,
na ktorých sa zmenou formy na online mohlo
zúčastniť dvakrát toľ ko účastníkov. Rozdiel bol
aj vo svätých omšiach spojených s vyslaním koledníkov, ktoré sa namiesto diecéznej úrovne
uskutočnili na farskej úrovni.

A čo samotné koledovanie v koronakríze?

Žiaľ, naplnili sa tie najhoršie scenáre. Pre zlú
epidemiologickú situáciu platil cez Vianoce zá-
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MIROSLAVA SELECKÁ POCHÁDZA Z BRATISLAVY. VYŠTUDOVANÁ
ENVIRONMENTALISTKA PRACUJE AKO KOORDINÁTORKA DOBREJ
NOVINY OD ROKU 2019.

kaz vychádzania a v mnohých okresoch zatvorili
kostoly ešte pred Vianocami. Koledovanie teda
prebiehalo v rámci svätých omší tam, kde ešte
boli otvorené kostoly, a formou stacionárnej pokladničky. V mnohých farnostiach si ešte v Advente alebo aj tesne pred Vianocami nakrútili kolednícke videá, ktoré šírili na sociálnych sieťach
alebo púšťali nahrávky koledníckych programov
cez miestny rozhlas. Koledníci boli pri nakrúcaní videí veľmi tvoriví a napríklad v Nitrici prišli
traja králi na motorkách. V niektorých farnostiach
roznášali kolednícke vinše alebo letáky či Dobré
noviny Dobrej noviny do poštových schránok.
Borili sme sa teda s mnohými prekážkami
a aby toho nebolo málo, týždeň a pol pred Vianocami som sa aj ja ocitla v karanténe, no našťastie sa ukázalo, že iba preventívne. Značne to
skomplikovalo život celému tímu Dobrej noviny, pretože bolo treba zabaliť ešte značný počet
zásielok. Nakoniec sme to vymysleli tak, že mi
podklady priviezli domov a polovica môjho malého bytu bola obsadená materiálmi, škatuľami
a baliacim materiálom.

Čo bolo pre teba a kolegov v neľahkých
chvíľach vzpruhou?

Povzbudením bol pre nás záujem a zapojenie
sa toľ kých farností do koledovania (takmer dve
tretiny farností z minulého roku) a zároveň veľký záujem o webináre, či už o koledovaní počas
korony alebo o rozvojové webináre. S koledníkmi sme boli v takom kruhu – najprv sme my
povzbudzovali ich, aby sa pridali, a následne
oni povzbudzovali nás svojím nasadením a vytrvalosťou.

Ako koordinátorka Dobrej noviny si zapojená do všetkých aktivít spojených s koledovaním. Čo všetko k nim patrí?

Mojou hlavnou úlohou je celoročná komunikácia
so zodpovednými osobami, ktorá je najintenzívnejšia od októbra do februára. Koordinujem
prípravu metodických aj propagačných materiá-

Koledovanie si zažila ako koledníčka
i sprevádzajúca osoba, teraz si takpovediac na opačnej strane barikády. Zmenil sa
tvoj pohľad na koledovanie, keď pre Dobrú
novinu pracuješ profesionálne ako koordinátorka?
Určite áno. Z jednodňového koledovania vo farnosti sa stala dvojtýždňová intenzívna akcia,
do ktorej sa zapája okolo 25 000 koledníkov.
Z rozdávania letákov a Dobrých novín Dobrej noviny sa stala niekoľ komesačná príprava a distribúcia do viac ako 800 farností. Popri práci
koordinátorky sa mi podarilo lepšie porozumieť
kontextu a životu ľudí v projektoch, ktoré cez
zbierku podporujeme. Cez svoju prácu som si
uvedomila, aká dôležitá a nevyhnutná je úloha
Dobrej noviny v dnešnom svete. Veľ kým požehnaním je to, že cez drobné skutky lásky môžeme deti učiť, čo znamená obeta a solidarita. Cez
Dobrú novinu môžeme uskutočňovať aj výzvu
Svätého Otca Františka na bratstvo a sociálne
priateľstvo, ku ktorému nás vyzýva v encyklike
Fratelli tutti.
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Čím žila Dobrá novina v 26. ročníku
TEXT: MIROSLAVA SELECKÁ, LUCIA JANTOŠOVIČOVÁ
SNÍMKY: ARCHÍV DOBREJ NOVINY, 2020

Opatrenia pre bezpečné koledovanie

Prípravu na 26. ročník Dobrej noviny sprevádzali
aj konzultácie s odborníkmi v epidemiologickej
oblasti, aby bolo zaistené zostavenie inštrukcií
a pravidiel pre bezpečné a zodpovedné koledovanie.
Zároveň sa v priebehu októbra až decembra
uskutočnili stretnutia riaditeľa Dobrej noviny
a vybraných členov Komisie Dobrej noviny s diecéznymi biskupmi. Cieľom stretnutí bolo oboznámiť slovenských biskupov s opatreniami pre
bezpečné koledovanie a poradiť sa o vhodnom
postupe oslovovania farností a kňazov v ich diecézach. Predmetom rozhovorov bol aj návrh zmeny
v prípade organizovania svätých omší s vyslaním koledníkov. Výstupy zo stretnutí priniesli
povzbudenie a uistenie zo strany biskupov o ich
podpore koledníckej akcie Dobrá novina i ostatných aktivít eRka vo farnostiach.

Stretnutia zodpovedných osôb
za Dobrú novinu

V dňoch 7., 9. a 14. novembra 2020 sa uskutočnilo sedem stretnutí zodpovedných a sprevádzajúcich osôb Dobrej noviny. Stretnutia sa z dôvodu
pandémie koronavírusu uskutočnili online a zúčastnilo sa na nich až 240 účastníkov. Účasť bola
teda oproti minulým rokom vyššia.
Organizáciu mali na starosti členovia Komisie
Dobrej noviny za jednotlivé diecézy. Zodpovedné a sprevádzajúce osoby sa dozvedeli všetky
potrebné informácie ku koledovaniu a tipy pre
prípad zhoršenia pandemickej situácie.
Pre zjednodušenie distribúcie materiálov bolo zriadených päť odberných miest (Bratislava,
Žilina, Podbiel, Korytárky a Prešov), kde si bolo
možné materiály ku koledovaniu vyzdvihnúť
osobne.

SVÄTÁ OMŠA SPOJENÁ S VYSLANÍM KOLEDNÍKOV VO FILIÁLKE SLEPČANY,
FARNOSŤ NOVÁ VES NAD ŽITAVOU.

Sväté omše spojené s vyslaním koledníkov v diecézach

Zmeny sa dotkli aj tradičných svätých omší spojených s vyslaním koledníkov, ktoré sa zvykli
sláviť na diecéznej úrovni. Zodpovedné osoby
aj kňazi vo farnostiach boli pozvaní zorganizovať sväté omše s vyslaním koledníkov vo farnostiach. Otcovia biskupi boli vo svojich diecézach pozvaní celebrovať svätú omšu v jednej
vybranej farnosti.
Keďže sa v niektorých farnostiach očakával úplný zákaz verejných bohoslužieb, boli pripravené
aj dva mediálne prenosy. Svätú omšu v Kežmarku
celebroval 12. decembra 2020 spišský diecézny
administrátor Mons. Ján Kuboš a odvysielalo ju
Rádio Lumen. Televízia Lux priniesla 13. decembra 2020 svätú omšu z Bratislavy, ktorú slávil bratislavský arcibiskup Mons. Stanislav Zvolenský.

Webináre:
Koledovanie počas korony

Situácia pred koledovaním bola premenlivá
a náročná, preto Dobrá novina pripravila sériu
deviatich pravidelných webinárov o koledovaní
počas korony.
Tým chcela dať zodpovedným osobám i rôznorodým záujemcom šancu dostať sa ku kvalitným,
aktuálnym a presným usmerneniam. V neposlednom rade to bol priestor na výmenu skúseností
medzi farnosťami a vzájomné uistenie, že v náročnej situácii nie sme sami.
Obsahom webinárov boli prípravy na koledovanie zasadené do kontextu prebiehajúcej pandémie, opatrenia pri samotnom koledovaní, tvorivé
prihlasovanie rodín či predstavenie vízie koledovania v prípade úplného lockdownu.

Webináre:
Východnou Afrikou s Dobrou novinou

ÚČASŤ NA STRETNUTÍ ZODPOVEDNÝCH OSÔB PRE NITRIANSKU
DIECÉZU BOLA VĎAKA ZMENE FORMY STRETNUTIA NA ONLINE
VÝRAZNE VYŠŠIA.

V RÁMCI VŠETKÝCH DIECÉZ PREBIEHALI SVÄTÉ OMŠE SPOJENÉ
S VYSLANÍM KOLEDNÍKOV V JEDNOTLIVÝCH FARNOSTIACH.
ZAPOJILI SA AJ KOLEDNÍCI V BREZNE-MAZORNÍKOVE.

O online stretnutia v jesennom období nebola núdza. Séria štyroch webinárov o rozvojovej
spolupráci, ktoré prebehli od polovice novembra
do polovice decembra 2020, zaujala tak zodpovedné a sprevádzajúce osoby, ako aj širokú verejnosť. Projektoví manažéri Dobrej noviny sa
podelili o svoje osobné skúsenosti z projektov,
ktoré priamo podporujú koledníci.
Celkovo 123 osôb virtuálne precestovalo Ugandu, Etiópiu, Keňu i Južný Sudán. Pre veľký úspech
webinárov sa v 27. ročníku pripravuje ich pokračovanie.
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Koledovanie v 26. ročníku Dobrej noviny

Tradičné koledovanie od domu k domu nebolo
pre pandémiu koronavírusu možné, čo potvrdila aj komunikácia s Úradom verejného zdravotníctva SR.
V prvých dňoch Vianočného obdobia prebehlo koledovanie v niektorých regiónoch v rámci
svätých omší, pretože verejné slávenie bohoslužieb nebolo ešte plošne zakázané. Vo viacerých
farnostiach sa koledovanie uskutočnilo prostredníctvom koledníckych videí zverejnených
na sociálnych sieťach alebo nahrávok cez obecný
rozhlas. Komplikovaná situácia s rôznou mierou
ohrozenia v jednotlivých regiónoch však znemožnila koledovať mnohým farnostiam, ktoré sa
do Dobrej noviny zapájajú každoročne.
Z tohto dôvodu prebiehala zbierka aj do stacionárnych pokladničiek a zodpovedné a sprevádzajúce osoby využili i možnosť rozniesť letáky a Dobré noviny Dobrej noviny do poštových
schránok. Veľa podporovateľov Dobrej noviny
využilo aj zasielanie individuálnych darov na účet
verejnej zbierky.

V ZÁKULISÍ NAKRÚCANIA KOLEDNÍCKEHO
PROGRAMU Z PODKRIVÁŇA V TELEVÍZII LUX.

Kolednícke videá a programy

Keďže vývoj pandemickej situácie na Slovensku
nebol predvídateľný, okrem štandardnej prípravy
na koledovanie bol zostavený aj alternatívny plán,
ktorého cieľom bolo priniesť radosť z koledovania a vianočné priania do rodín odlišnou formou
a zároveň umožniť podporovateľom Dobrej noviny prispieť na podporu rozvojových projektov
formou verejnej zbierky. Počas realizácie tohto
plánu boli vyrobené kolednícke videá a programy vysielané v TV Lux ako napríklad Kolednícky
program z Podkriváňa. Rádio Lumen zas odvysielalo pásmo Nesiem vám noviny od koledníkov
z Detvianskej Huty, Látok, Nitrice a Liptovských
Sliačov.
Dobrá novina posilnila svoje aktivity aj na sociálnych sieťach, ktoré sa stali nástrojom na delenie sa o vianočné posolstvo a kolednícku radosť i cez kolednícky videoklip Ježiš sa narodil
a videospot koledníkov s Ondrejom Kandráčom
Na koledu je čas vždy.

Danica pre nás ostáva
mostom s Afrikou

Pri príležitosti Týždňa žien v diplomacii udelil
minister zahraničných vecí Ivan Korčok 8. marca
2021 ocenenie piatim ženám, ktoré sa významným spôsobom zaslúžili o rozvoj medzinárodnej
spolupráce a šírenie dobrého mena Slovenska
v zahraničí.
Zlatú plaketu in memoriam získala projektová
manažérka Dobrej noviny, naša priateľka a kolegyňa Danica Olexová, ktorá zahynula pri leteckom
nešťastí v Etiópii 10. marca 2019 počas pracovnej
cesty do Kene. Danicina rodina a priatelia si jej
pamiatku uctili založením Nadácie Danice Olexovej – Baboon.
Nadácia a Spolok svätého Vojtecha vydali v tomto roku knihu s názvom Príbehy spod akácie, ktorá zachytáva pútavé príbehy a krásne fotografie
z ruky samotnej Danice. Príbeh jej života si môžeme pripomenúť aj novom dokumentárnom filme
Mareka Poláčka Danica a jej príbehy.

DO ZBIERKY SA MNOHÍ KOLEDNÍCI ZAPOJILI AJ ROZNÁŠANÍM
LETÁKOV A DOBRÝCH NOVÍN DOBREJ NOVINY AKO KOLEDNÍČKA
Z KOSTOLNEJ-ZÁRIEČIA.

Osobné výzvy

Ďalšou novinkou 26. ročníka Dobrej noviny bola
fašiangová kampaň Preskočme spolu pol melóna,
ktorá mala za cieľ posilniť zbierku natoľ ko, aby
dosiahla čiastku 500 000 eur = pol milióna.
Prostredníctvom osobných výziev sa 15 ambasádorov Dobrej noviny zaviazalo vykonať aktivitu, ktorou zaujmú okruh svojich známych
a priateľov do tej miery, aby podporili danú myšlienku. Všetky financie vyzbierané prostredníctvom osobných výziev putovali na projekty Dobrej noviny.

KOLEDNÍCI Z VEĽKEJ LOMNICE PRI NAKRÚCANÍ KOLEDNÍCKEHO
VIDEOKLIPU JEŽIŠ SA NARODIL.

DANICA NEMALA RADA OBRAZ AFRIKY AKO CHUDOBNÉHO
KONTINENTU. PODPORU ĽUDÍ NA OKRAJI SPOLOČNOSTI NEBRALA
AKO DOBROČINNOSŤ, ALE AKO VZÁJOMNÚ SPOLUPRÁCU.
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ROZHOVOR

O spoločenstvo sa môžu oprieť
TEXT: JOZEF MAGDA
SNÍMKY: ARCHÍV DOBREJ NOVINY, 2021

Dobrým ovocím farnosti sú veriaci, ktorí tvoria niečo nové, sú aktívni a rozvíjajú vzťahy s inými. Všetko dobré sa
začína od hlbokého a živého napojenia na Boha. To sa následne prejavuje vo vzťahoch v rodinách a v širšej komunite.
Ako kňazi vnímajú život svojej farnosti a čo ich naučili uplynulé mesiace? Opýtali sme duchovných otcov Patricka
Nabugodiho (57) z farnosti Busitema a Simona Wamelileho (55) z farnosti Sironko na východe Ugandy.
Kde čerpáte silu a nachádzate inšpiráciu
pre všetky tieto aktivity ako spoločenstvo
a kde vy osobne?
PN: Nepochybne vo sviatostiach. Veľa dokážem
načerpať na seminároch a duchovných cvičeniach,
kde si dobijem baterky, tak fyzické, ako aj duchovné.
SW: Deň začíname modlitbou a rannou svätou
omšou. Lepší začiatok dňa si neviem predstaviť.
Samozrejme, duchovnú posilu čerpáme všetci zo
Svätého písma a z príkladu svätých. Som vďačný
za prítomnosť kaplána Simona, ako aj za pravidelné diecézne rekolekcie a duchovné cvičenia.
To je pre mňa veľmi vzácny čas.

Dobrá novina podporila podnikanie
farských skupín. Aké boli začiatky týchto skupín? Ako sa ich členovia dostali až
k myšlienke podnikať?

PAUL ETYANG Z FARNOSTI BUSITEMA PRACUJE SO SVOJOU SKUPINOU V LESNEJ ŠKÔLKE.
SADENICE PRAVIDELNE POLIEVAJÚ A CHRÁNIA PRED PRIAMYM SLNKOM.

Mohli by ste nám v krátkosti opísať svoju
farnosť? Ako dlho v nej pôsobíte?

Patrick Nabugodi (PN): Vo farnosti Busitema
pôsobím tri roky. Naša farnosť je veľmi mladá,
má len sedem rokov. V súčasnosti máme štyri filiálky a zhruba 11-tisíc veriacich katolíkov. S pastoráciou mi pomáha kaplán Andrew Onyango.
Simon Wamelile (SW): Vo farnosti Sironko pôsobím tiež tri roky. So svojím menovcom, kaplánom
Simonom, slúžime siedmim tisícom veriacich.
Naša farnosť je obrovská a pokrýva 23 filiálok.

Vo vašich farnostiach sa toho deje skutočne mnoho. Môžete nám v krátkosti popísať, čím všetkým žije farské spoločenstvo?

PN: Okrem vysluhovania sviatostí sú v našej
farnosti aktívne modlitbové skupiny Katolíckej
charizmatickej obnovy, Máriina légia a rozšírená je úcta k sv. Júdovi Tadeášovi. Ako kňazi sa
pravidelne stretávame so skupinami žien a mladých, ktorým sa chceme cielene venovať. Som
veľmi rád, že sa naši veriaci dokážu zmobilizovať
a prakticky pomáhajú bratom a sestrám v núdzi.
SW: S našimi farníkmi každoročne putujeme
za ugandskými mučeníkmi do národnej sväty-

ne v Namugongo. Naši veriaci sú prevažne chudobní roľníci, tých najnúdznejších sa usilujeme
podporiť cez farskú charitu.

Každé dobré dielo sa začína od malej skupiny zapálených ľudí. Máte takých vo farnosti?

PN: Určite sú nimi ženy vo všeobecnosti, členovia skupiny Katolíckej charizmatickej obnovy
a univerzitní študenti.
SW: Máme 6 až 10 mladých, ktorí sprevádzajú
sväté omše hudbou i spevom a upratujú farský
kostol. Vo filiálkach sú mojou pravou rukou katechéti.

O koho sa môžete ako kňaz oprieť?

PN: Ako správca farnosti úzko spolupracujem
s farskou radou a katechétmi.
SW: Bez katechétov by som si svoju službu nevedel predstaviť. Sú našou predĺženou rukou
vo filiálkach. Stretávame sa s nimi raz mesačne.
Ďalej je tu farská rada, ktorá má 21 členov, s nimi plánujeme všetky aktivity. Duchovne stojí
naša farnosť na modlitbových skupinách žien
a mladých.

PN: Rodina sv. Pavla Kolpinga vznikla v roku
2015 ako svojpomocná skupina, kde si členovia
spoločne sporili. Ponúkaná podpora zo strany
Charity Tororo pre nás znamenala príležitosť
začať podnikať v kateringových službách a zvýšiť tak príjem pre všetkých zapojených farníkov.
SW: Katolícke združenie Jose Maria vzniklo formálne pred piatimi rokmi. Najprv ako svojpomocná skupina, neskôr si začali sporiť a navzájom si požičiavať. Sami sa chceli niekam ďalej posunúť, a tak sme v roku 2019 reagovali na ponuku
charity. Ich hlavnou motiváciou bolo, pravdaže,
zlepšiť si finančnú situáciu a podporiť svoje rodiny. Stretávajú sa každú nedeľu a raz mesačne
odslúžim svätú omšu len pre nich.

Uplynulý rok bol pomerne náročný pre
pretrvávajúcu pandémiu. Život v mnohých
farnostiach sa akoby spomalil až zastavil. Ako vyzerali uplynulé mesiace vo vašej
farnosti?

PN: Naši ľudia sa živia predovšetkým farmárčením,
ktorého výsledok býva vrtkavý. Pandémia, no najmä nedávne suchá boli pre nás nesmierne náročné.
SW: Uplynulé mesiace sme zvládli len vďaka
Božej prozreteľnosti.

Ako ste prežívali zákaz vysluhovať sväté
omše počas lockdownu?
PN: Veriacim skutočne chýbali nedeľné bohoslužby. Počas ich zákazu sme sa im prihovárali
prostredníctvom rádia.
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DUCHOVNÝ OTEC SIMON WAMELILE S ČLENMI KATOLÍCKEHO ZDRUŽENIA JOSE MARIA
VO FARNOSTI SIRONKO. SKUPINU TVORÍ 10 MUŽOV A 35 ŽIEN.

SW: Viera mnohých ľudí upadla a následky budeme riešiť ešte roky. Bez sviatostí a duchovného
vedenia ľudia strácajú nádej a smer vo svojom
živote. Trápilo ma, že som nemohol krstiť a navštevovať chorých či konkrétne rodiny. V nevyhnutných prípadoch sme sa spojili aspoň cez
telefón.

Aké plány máte na najbližšie obdobie?

PN: Aktuálne sa tešíme postupnému uvoľňovaniu opatrení v celej Ugande. Čoskoro sa stretneme s katechétmi a radi by sme si naplánovali
aktivity na nasledujúce mesiace.
SW: Prostredníctvom zatvorených kostolov dostali
ľudia od vlády jasný odkaz, že Boh nie je pre náš

každodenný život dôležitý. Vnímam tu obrovskú
potrebu evanjelizácie pre celú našu farnosť. Vrátiť
sa k základom kresťanskej viery, venovať sa deťom,
mladým, snúbencom a vysluhovať sviatosti.

Ak by ste mali spomenúť jednu vec,
na ktorú ste ako duchovný otec hrdý, čo
by to bolo?
PN: Určite by ňou boli zapálení veriaci, ktorí
nemysleli len na seba.
SW: Láska a štedrosť mojich veriacich. Aj keď
sú veľmi chudobní, na svojich kňazov nikdy nezabúdajú. Ako kňazi totiž nedostávame žiaden
plat od štátu ani biskupa, sme úplne odkázaní
na milodary našich veriacich.

Vedeli by ste poradiť našim čitateľom,
ako by mohli prebudiť svoju farnosť či spoločenstvo?

SKUPINA MATIEK BUDEDA VO FARNOSTI BUGITIMWA PONÚKA KATERINGOVÉ
SLUŽBY V CELOM OKOLÍ. ZABEZPEČUJÚ OBČERSTVENIE A SEDENIE POD STANMI.

PN: Veľmi by som ich povzbudil využiť príležitosť a navštevovať aspoň nedeľné bohoslužby.
Cez spoločnú modlitbu môžu načerpať od nášho
milujúceho Boha mnoho milostí a duchovnej sily.
SW: Nikdy nezabúdajte na svoje korene a kultúru. Pamätajte, že všetko čo máte, máte od Boha,
a preto ste povolaní byť štedrým darcom. Mladým ľuďom by som odkázal, aby sa usilovali žiť
duchovne, aby sa vrátili do kostolov a starali sa
o svoje životné prostredie. Na záver by som sa
chcel poďakovať ľuďom na Slovensku za to, že
myslia na bratov a sestry v Ugande, predovšetkým na nás v Arcidiecéze Tororo.
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NA POTULKÁCH
ARCIDIECÉZOU TORORO

UGANDA

TEXT: DARINA MAŇUROVÁ
ILUSTRÁCIE: EVA NOCAROVÁ
SNÍMKY: ARCHÍV DOBREJ NOVINY A DANICA OLEXOVÁ

Arcidiecézna charita Tororo pokračuje v podpore podnikateľských skupín
na farskej úrovni. Viac ako 1 800 členov spája svoje sily, talenty a financie,
aby si zlepšili živobytie. Spoločné i vlastné podnikateľské aktivity, ktoré
rozbehli, sú rozmanité. Zarobené peniaze používajú na platenie školských
poplatkov pre svoje deti a na vylepšenie domácnosti.

Farnosť Mulanda sa nachádza neďaleko mesta Tororo. Fungujú v nej dve skupiny. Jedna z nich
združuje 40 žien, ktoré organizujú hudobné a tanečné vystúpenia, prenajímajú stany, stoličky
a ponúkajú občerstvenie. Spriatelili sa a navzájom sa podporujú aj formou spoločného sporenia.
Niektorí farníci vyrábajú zasa tehly na stavbu domov.
Pri stavbe domu sú potrebné aj ďalšie materiály.
Doplň krátke vety do tajničky, pozbieraj písmenká a zistíš, aký
iný stavebný materiál sa vyrába v okolí mesta Tororo.

Členovia katolíckeho združenia Jose Maria
vo farnosti Sironko skrášľujú svoje okolie.
Vysadili už 320 stromov, oplotili kostol
a chudobným pomáhajú jedlom i oblečením.
Helen, Nabugandi a Jackeline sa rozhodli
chovať aj domáce zvieratá.
Zistíš podľa obrysov, ktoré sú to?

2

3
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4
1

Spoznávaj Ugandu s kamarátkou
Glóriou a chameleónom Leónom
v časopise Rebrík.
www.rebrik.sk
objednavky@rebrik.sk

1. Hlavné mesto Ugandy je…
2. Arašidy rastú pod…
3. Káva sa pestuje na…
4. Región Tororo leží pri hraniciach s…
5. … sa vyrábajú z kukurice.
Pomôcky: Kampala, Keňa

1 trs
banánov
25 000 UGX
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Mládežnícka skupina sv. Jozefa v Bukwo, ktorá
má deväť členov vo veku od 18 do 30 rokov, si založila
pekáreň. V rámci mesta rozvážajú na motorke svoje
pekárenské výrobky zákazníkom.
Celosvetová pandémia koronavírusu a obmedzenia
pohybu neobišli ani Ugandu. Nájdeš bezpečnú cestu
na motorke zo severu arcidiecézy na jej juh?

6 ks
zemiakov
1 500 UGX

peceň
chleba
5 000 UGX

2021

1 kg
arašidov
7 000 UGX

Viaceré skupiny farníkov sa venujú komunitnému pestovaniu
rozličných plodín a predávajú ich na miestnych trhoch.
Máš 7 600 ugandských šilingov (UGX). Kúpiš si dve avokáda, chlieb
a päť palaciniek. Zostanú ti ešte peniaze na balíček pukancov?
Chceš pripraviť grilovanú rybu so šalátom.
Koľko zaplatíš za polkilovú rybu, dva zväzky šalátových listov,
osem kusov paradajok, päť kusov mrkvy a citrón?

1 ks
avokáda
500 UGX

1 ks
chlebovníka
10 000 UGX

Efumbi Beda pestuje chlebovníky. Patria medzi najväčšie plody rastúce na stromoch.
Môžu vážiť až 40 kilogramov. Nezrelé sa používajú ako zelenina a zrelé ako ovocie.

4 ks
kukurice
1 200 UGX
8 ks
paradajok
4 000 UGX

1 kg
ryby
16 000 UGX

1 ks
citróna
500 UGX

1 zväzok
šalátu
500 UGX

1 ks
palacinky
200 UGX

Správne odpovede k plodinám: Áno, zostanú. 15 000 ugandských šilingov.
Správne riešenie tajničky: cement

10 ks
mrkvy
3 000 UGX

1 balenie
pukancov
500 UGX
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Za mnohými
rozhodnutiami
sú členovia Komisie
Dobrej noviny
TEXT: MIROSLAVA SELECKÁ
SNÍMKA: ARCHÍV DOBREJ NOVINY, 2021

Komisia Dobrej noviny zodpovedá spolu
s tímom Dobrej noviny za prípravu a priebeh
koledníckej akcie v regiónoch a jej významnou úlohou je schvaľovanie rozdelenia výnosu
verejnej zbierky na konkrétne účely. Členmi
komisie sú zástupcovia z jednotlivých diecéz,
ktorí robia svoju službu dobrovoľnícky.
Organizujú stretnutia zodpovedných osôb,
ako aj sväté omše spojené s vyslaním
koledníkov vo svojich diecézach.
Historicky prvou predsedníčkou komisie bola
Zuzana Čaučíková. Komisia nepracovala od vzniku Dobrej noviny, ale formovala sa postupne.

„V prvých rokoch Dobrej noviny sme intenzívne
spolupracovali s rakúskou Trojkráľovou akciou.
Rakúski partneri nám poskytli finančnú pomoc,
ale aj know-how pri organizovaní koledovania.
Výber a schvaľovanie projektov sa uskutočňoval
na stretnutí Celoslovenskej rady eRka, kde boli
zástupcovia z celého Slovenska,“ opisuje prvé roky
fungovania koledníckej akcie Zuzana Čaučíková.
Prvé stretnutie komisie sa konalo na jar v roku 1997. „Vtedy už projekty schvaľovali poverení
členovia Celoslovenskej rady eRka – prví členovia komisie. Od roku 1998 sa komisia stretávala
tri až štyri razy ročne,“ hovorí prvá predsedníčka
Komisie Dobrej noviny.
V roku 1999 mala komisia už 13 členov, ktorí
sa intenzívne podieľali na prípravách 5. ročníka
Dobrej noviny. Od roku 2001 mali jednotlivé diecézy v komisii vlastných zástupcov.
V roku 2006 Zuzanu vystriedala Martina Grochálová, ktorá viedla komisiu do roku 2016, keď
sa úlohy predsedu chopil Daniel Fiala, súčasný
riaditeľ Dobrej noviny.
Aktuálne je predsedníčkou komisie Katarína
Tothová (známa aj pod prezývkou Pipi), dlhoročná zástupkyňa Košickej arcidiecézy.

Členovia Komisie Dobrej noviny
(júl 2021):
Predsedníčka Katarína Tothová
Bratislavská arcidiecéza
Ľuboš Drápal, Kristína Kollerová
Trnavská arcidiecéza
Peter Madeja, Martina Ševčíková
Nitrianska diecéza
Veronika Sádovská, Zuzana Dubnická
Banskobystrická diecéza
Soňa Červeňáková, Alžbeta Andacká
Žilinská diecéza
Zuzana Skaličanová, Róbert Labant
Spišská diecéza
Júlia Ondičová, Miroslava Siteková
Rožňavská diecéza
Viktória Kelementová, Lucia Ťažká
Košická arcidiecéza
Laura Kucková, Martin Pastyrik
Prešovská archieparchia
Beáta Baranová, Katarína Horňáková
Košická eparchia Štefánia Budaiová

ANKETA

Prečo som
v Komisii
Dobrej noviny
Dlhoročných členov komisie sme sa
spýtali, čo sa im na službe v komisii
najviac páči a čo ich motivuje vytrvať.
Alžbeta Andacká (31),

členka komisie za Banskobystrickú diecézu
(v rokoch 2009 – 2010 a od roku 2015 dodnes)
Najkrajšími bývajú stretnutia priamo so zodpovednými a sprevádzajúcimi osobami. Vidím vtedy prepojenie medzi deťmi na Slovensku a deťmi v projektoch našich afrických partnerov, a to
ma fascinuje. V práci ma motivujú aj členovia
komisie, zo stretnutí komisie vždy odchádzam
nabudená a inšpirovaná ich nápadmi.

Beáta Baranová (38),

členka komisie za Prešovskú archieparchiu
(od roku 2009)
Členstvo v komisii ma voviedlo do hlbšej činnosti Dobrej noviny prostredníctvom nahliadania a prehodnocovania predkladaných projektov.
Úžasné je na tom to, že za každým projektom sú
konkrétni a jedineční ľudia, ktorým môžeme pomôcť zlepšiť či skvalitniť ich život. Za 11 rokov
som stretla mnohých zapálených ľudí pre dielo
Dobrej noviny a s istotou môžem povedať, že
práve ich entuziazmus aj mňa motivoval zotrvať
v tejto službe a prinášať skutočný obraz Dobrej
noviny aj pre gréckokatolícke farnosti.

NA JÚNOVOM STRETNUTÍ KOMISIE DOBREJ NOVINY SA KONALA ROZLÚČKA
S ODCHÁDZAJÚCIMI ČLENMI KOMISIE AJ S BÝVALÝM RIADITEĽOM MARIÁNOM ČAUČÍKOM.

Ako sa darí bývalým členom komisie

Oslovili sme bývalých členov komisie, aby sme zistili,
ako si spomínajú na svoju službu v komisii a ako ich
táto služba posunula v pracovnom a osobnom živote.
Marianna Sumková (44) zastupovala Banskobystrickú diecézu (2003 – 2006) a na svoju službu si spomína pozitívne. „Myslievam na krásne
časy strávené v službe pre komisiu, v práci s deťmi na stretkách a na koledovaní, ktoré boli plné
milých zážitkov. Dnes učím na Strednej priemyselnej škole technickej v Martine. Na hodinách
náboženstva si vždy do učebných plánov zakomponujem tému Afrika – dobrovoľnícka činnosť,
koledovanie počas Vianoc,“ prezrádza svoj trik,
ako šíriť posolstvo eRka a Dobrej noviny prostredníctvom školskej katechézy.
Pre Tomáša Šupinu (37), ktorý pôsobil v komisii za Nitriansku diecézu (2008 – 2017), znamenala táto práca veľkú zodpovednosť, pretože mal
možnosť nahliadnuť do projektov a následne rozhodnúť o podpore konkrétneho projektu. „V osobnom živote ma to naučilo myslieť na druhých
a že aj svojimi rozhodnutiami môžem pozitívne
ovplyvniť ich život. Rád spomínam aj na spoločné

diskusie o rozvoji, životnom prostredí a kultúre
v afrických krajinách,“ spomína Tomáš.
Za Nitriansku a neskôr Žilinskú diecézu (2003
– 2011) pôsobila v komisii aj Katarína Chmeliarová (44), ktorá vníma svoju službu ako plynulé
pokračovanie dobrovoľníckej skúsenosti v Keni. „To, čoho som bola plná, som mohla ,z prvej
ruky' odovzdávať aj v našich podmienkach,“ hovorí Katarína.
Prešovskú archieparchiu (2008 – 2017) zastupovala v komisii Veronika Sotáková (34). Dnes
je mamou troch detí, no ako hovorí, „byť súčasťou Komisie Dobrej noviny bolo pre mňa cťou,
skvelou skúsenosťou a poznaním. Tam sa mi
naplno otvoril obzor, čo všetko zahŕňa činnosť,
projekty, misie. Spoznala som nových skvelých
ľudí, zapálených pre dobro veci“.
„Práca v komisii ma uistila o potrebe a zmysle
prinášať ľuďom radosť vďaka spevu či vinšom
a zároveň pomáhať v rozvojových krajinách,“ hovorí Miroslava Rusnáková (46), bývalá členka
komisie za Rožňavskú diecézu (2003 – 2008)
a dnes šťastná mama na materskej dovolenke,
ktorá sa naučila, že „služba nás robí šťastnými“.
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KOLEDOVANIE

darcov Pán Boh odmeň svojím požehnaním, láskou a nádejou v lepšiu budúcnosť.

Po koledníckych
videách
(cestičkách)

Plavecký Peter
BRATISLAVSKÁ ARCIDIECÉZA
Sme radi, že i tento rok sme sa mohli zapojiť do projektu Dobrá novina. Aj napriek sťaženým podmienkam koronakrízy sme sprostredkovali myšlienky
Dobrej noviny formou zvukovej nahrávky v miestnom rozhlase. Veríme, že vyzbieraná suma pomôže.

PRIPRAVILA MIROSLAVA SELECKÁ

Ľubica
SPIŠSKÁ DIECÉZA
Náš prvotný plán bol, že zorganizujeme koledovanie po svätých omšiach. Chceli sme vytvoriť štyri
skupinky po šesť detí plus gitaristky, pričom by
každá skupinka koledovala po inej svätej omši.
Keďže sa obmedzilo stretávanie a zaviedol lock
down, rozhodli sme sa pre online video, ktoré sme
museli nakrútiť do začiatku lockdownu, na čo nám
ostávalo asi päť dní. Bola to celkom výzva. Keďže
sa do toho s radosťou pustili aj deti a spolupráca
s nimi bola výborná, tak sme to všetko zvládli.
Veľmi nás potešila hlavne výsledná suma, ktorá
bola omnoho vyššia ako minulé roky.

Selec
NITRIANSKA DIECÉZA
Prípravy na tohtoročné koledovanie sa spočiatku
zdali márne – na výzvu nakrútiť video sa na začiatku málokto chytal, ale prvé video spustilo vlnu ďalších a onedlho sme mali dostatok materiá
lu na vytvorenie krásneho koledníckeho videa,
ktoré sme zverejnili na našej sociálnej sieti eRko
Selec, ako aj na profile našej farnosti. Veľmi nás
potešilo, že aj ľudia navôkol boli veľmi prívetiví
a snažili sa nám vyjsť v ústrety, aby koledovanie
mohlo prebehnúť takmer v plnom prúde. Starosta
sa ponúkol, že by vinše a pesničky z videa mohli
byť prehraté v obecnom rozhlase, s čím sme, samozrejme, radi súhlasili a veľmi nás to potešilo.
Pokladničky nám umožnili umiestniť v miestnych
obchodoch (malé súkromné obchody), kde predavačky pripomínali ľuďom zbierku, čo nás opäť
veľmi potešilo. Hoci vyzbieraná suma nebola taká,
na aké sme zvyknutí za minulé ročníky, aj napriek
tomu sme ostali v nemom úžase, keď sme zrátali
výslednú sumu a utvrdili sa, že aj v tejto ťažkej
situácii sa nájde obrovské množstvo darcov, ktorým nie sú ľahostajní ľudia z iných kútov zeme.

Štrba
SPIŠSKÁ DIECÉZA
Keď som roznášala materiál po dedine, zobrala som krstňa a dali sme si na čelo hviezdy. Už
týmto sme dali ľuďom na známosť, že prinášame
dobrú novinu. Do schránok sme okrem materiálu
pridali spracovaný verš s novoročným prianím.
Kamarátka mi neskôr povedala, ako ju jedna pani
v dedine zastavila, že ju to veľmi potešilo. Nezabudli sme na našich farníkov. Neviem, či prispeli,
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ale mám nádej, že iným pomohli či už modlitbou
alebo finančným darom.

Brezovica
KOŠICKÁ ARCIDIECÉZA
Ďakujem za neustále informovanie aj počas situácie, aká bola. Tým, že som ako zodpovedná osoba
bola po dlhom čase doma nonstop, stretnutia sme
mávali už od novembra a deti sa veľmi tešili, že
sa podarí aspoň koledovanie. Nakoniec sme sa
rozdelili a odkoledovali sme len počas svätých
omší na sviatok Narodenia Pána, takže farnosť
neprišla o tradíciu, len o tradičnú formu. Pokladničky v kostole sme potom spojili do jednej a tá
ostala v kostole za mrežou. Ďakujeme za všetky
nápady a návrhy, ako to vyriešiť, myslím, že sa to
aj takto dalo s Božou pomocou zvládnuť.

Ladce
ŽILINSKÁ DIECÉZA
Aj keď sa tento rok nedalo koledovať bežným
spôsobom, v našej farnosti sme do schránok ľudí,
ktorí podporili Dobrú novinu aj po minulé roky,
zaniesli Dobré noviny Dobrej noviny s odkazom,
ako sa môžu zapojiť do projektu tento rok. Spolu s deťmi a rodinami sme nakrútili a spracovali
video, ktoré bolo nielen na farskej stránke, ale aj
na internete, a rozposlali sme ho všetkým známym. S deťmi sme mali veľkú radosť, ako tento
ročník v našej farnosti napokon dopadol.

Spišský Štiavnik
SPIŠSKÁ DIECÉZA
Boli sme veľmi vďační, že aj napriek tvrdým opatreniam sa nám podarilo pripraviť aspoň krátky
program po každej svätej omši. Ľudia, unavení
z opatrení, obmedzení a samoty doma, boli nesmierne dojatí. Minulé Vianoce boli skutočne
iné. Dobrá novina bola novinou nádeje, pravej
radosti, sĺz šťastia, neba otvoreného pre každého.

Modrová
TRNAVSKÁ ARCIDIECÉZA
Ďakujeme všetkým, ktorí pripravovali Dobrú
novinu, realizovali ju v bojových podmienkach
a podporili ju modlitbami i finančne. Všetkých

Kapušany
KOŠICKÁ ARCIDIECÉZA
Tento rok bol zaujímavý, ale zvládli sme to. Síce
sme koledovali len v kostole počas omší, ale potešili sme mnohé srdcia. Ako poďakovanie sme si
miesto koláčov vyslúžili veľký potlesk. Ďakujeme
zaň a pevne veríme, že budúci rok už budeme
môcť rozveseliť ulice aj domácnosti.

Kozárovce
NITRIANSKA DIECÉZA
U nás prebehlo všetko skôr improvizovane, keďže
sme sa pred koledovaním nestretli. S koledníkmi
a ich rodičmi sme komunikovali online, pripravili sme si pár alternatív na rôzne situácie, ktoré
mohli nastať, aby sme boli prichystaní a nič nás
neprekvapilo. Zároveň sme celú akciu preberali aj
s pánom farárom, ktorý nám veľmi pomohol – či
už organizačne alebo nápadmi. S koledníkmi sme
sa stretli medzi dvoma omšami, kde sme si všetko
vysvetlili. Dôležité organizačné úlohy sme mali medzi sebou podelené už dopredu, niekto dohliadal
na hudbu, niekto mal na starosti koledníkov, niekto sa staral o rozdávanie propagačných letáčikov,
čo bolo super, lebo som nemusela tieto veci riešiť
len sama. Boli sme rozdelení na skupinky, niektorí
koledovali po omši, niektorí počas omše, aby sa
nás nezhlukovalo veľa na jednom mieste. Myslím,
že aj koledníkom takáto forma koledovania dobre
padla a bolo to pre nich aspoň trochu spestrenie
po online čase, hoci každý z nich sa celý rok tešil
na koledovanie od domu k domu. O to vzácnejšie
bude pre nás koledovanie tento rok, ak bude situácia priaznivá a bude sa môcť uskutočniť aspoň
trochu tak, ako ho poznáme.

Sedliacka Dubová
SPIŠSKÁ DIECÉZA
Vďaka metodickým materiálom Dobrej noviny sa
nám podarilo aj tento rok priblížiť koledníkom
z našej obce projekty koledníckej zbierky. Hoci
sme nemohli pre pandemické opatrenia navštíviť príbytky ľudí z našej dediny, zrealizovali sme
krátke kolednícke pásmo pred nedeľnou svätou
omšou, po ktorej mohli ľudia prispieť do stacionárnej pokladničky u nás v kostole. Pevne dúfame, že v budúcom ročníku už budú môcť koledníci
zavítať do našich domovov a spoločne všetkým
priniesť radostné slová Dobrej noviny.
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Dobrú novinu
pozná skrz na skrz
O práci projektových manažérov
Dobrej noviny
TEXT: LUCIA JANTOŠOVIČOVÁ

Nová situácia v kontexte projektového manažmentu aj pre dlhoročných pracovníkov nastala
počas celosvetovej pandémie koronavírusu. Jedna
zo základných aktivít Dobrej noviny, pravidelný
osobný monitoring v teréne, ktorý zvyčajne pozostáva z jednej či dvoch približne trojtýždňových
pracovných ciest, nebolo možné realizovať. Zintenzívnili sa tak iné formy komunikácie. „Tam,
kde nám to umožňuje internet, sme začali s projektovými partnermi videohovory a celodenné
online stretnutia. Keďže sa poznáme, je to, akoby
sme sedeli v jednej miestnosti,“ vysvetľuje Darina Maňurová. „V Etiópii a Keni sprevádzam asi
11 projektov. Ich počet sa v priebehu roka mení.
Podobne sú na tom kolegovia. Naozaj ide o celoročnú prácu.“ V čase odovzdávania priebežných
obsahových a finančných správ, najmä v auguste
a februári, či v období prípravy nových projektových návrhov, je práca najintenzívnejšia. „Vtedy
veľa čítame, prepočítavame finančné prehľady,
výkazy a pýtame sa na nejasnosti,“ popisuje toto
obdobie Darina.

Dlhodobé partnerstvá

VYBUDOVANIE ĎALŠÍCH DVOCH ZEMNÝCH PRIEHRAD PRE KOMUNITY V TEPES
A NAKUA V ROKOCH 2021 A 2022 ROVNAKO PRISPEJE K ZVÝŠENIU ODOLNOSTI
MIESTNYCH OBYVATEĽOV VOČI ČASTÝM SUCHÁM. PASTIERI NEBUDÚ MUSIEŤ
HĽADAŤ PASTVINY PRE SVOJE ZVIERATÁ ĎALEKO OD DOMOVA. ŽENÁM
A DIEVČATÁM SA TIEŽ UĽAHČIA DOMÁCE POVINNOSTI. SNÍMKA: MCSPA, 2020

Na projekty Dobrej noviny v Ugande
a Južnom Sudáne sme sa pozreli
očami projektového manažéra Jozefa
Magdu minulý rok. Za projekty v Etiópii
a severný región Turkana v Keni je
zodpovedná Darina Maňurová (39),
ktorá ako projektová manažérka
Dobrej noviny pracuje od roku 2010.
Vo svojej rodnej obci Vinohrady nad
Váhom je súčasne zodpovednou osobou
za koledovanie. Dobrú novinu tak pozná
skrz na skrz.
Jedným z hlavných pilierov Dobrej noviny je
kvalitná projektová práca. Pri pohľade zvonka
môže byť viditeľná najmä v podobe monitoringu afrických partnerstiev v teréne, no to je iba
jedna z jej foriem. Sprevádzanie partnerov cez
pravidelné reportovanie, telefonáty, živú e-mai
lovú komunikáciu, sledovanie aktuálneho diania v konkrétnej krajine, sú ďalšie aktivity, ktoré
budujú vzťahy a pevné partnerstvá aj na diaľku. Pestrosť úloh projektového manažéra dopĺňa
príprava metodických materiálov, komunikácia
s verejnosťou najmä počas vianočnej kampane,

rozvojové semináre či online webináre, no i angažovanie sa v aktivitách strešných organizácií,
akými sú Ambrela alebo CIDSE, či vyjadrovanie
sa k dokumentom oficiálnej rozvojovej spolupráce Slovenskej republiky. Pracovná náplň je teda
bohatá počas celého roka i v kancelárii Dobrej
noviny v Bratislave.

Projektoví manažéri zodpovedajú za spravovanie
vyzbieraných financií, no rozhodujúce slovo o ich
rozdeľovaní má Komisia Dobrej noviny. Jej úlohu
z pohľadu projektového manažéra približuje Darina Maňurová nasledovne: „Komisia schvaľuje
finančnú podporu jednotlivým projektom. Deje
sa to trikrát ročne počas stretnutí v marci, júni
a októbri. Zhruba dva mesiace predtým pripravujeme s partnermi nové projekty, ktoré spracujeme z angličtiny do slovenčiny, členovia Komisie
Dobrej noviny si ich preštudujú a neskôr o nich
rozhodnú.“ Táto rozhodovacia decentralizácia
má dôležitý vnútorný význam – o vykoledovaných peniazoch tak rozhodujú samotní koledníci
prostredníctvom svojich zástupcov za jednotlivé diecézy. „Členovia komisie organizujú Dobrú
novinu na svojom území, sú v kontakte so zodpovednými osobami vo farnostiach, a preto je
dobré i správne, aby sa vyjadrovali k rozdeleniu

Blízkosť aj na diaľku

Darina Maňurová zodpovedá ako projektová manažérka za správne využitie vykoledovaných finančných prostriedkov už 11 rokov. Počas tohto
obdobia sa jej krajiny či úlohy menili, no veľká
zodpovednosť ostávala. Darina sa delí o to, čo ju
v tejto práci stále motivuje: „Keď sa vydarí projekt a pri dlhodobých partnerstvách posun, ktorý
spoločne dosiahneme. Napríklad v oblasti Nyangatom na juhozápade Etiópie sme minulý rok
prispeli k postaveniu zemnej vodnej nádrže pre
pastierske komunity. Bola to veľmi pekná spolupráca misionárov Komunity sv. Pavla, apoštola,
a Márie, Matky Cirkvi, s miestnymi obyvateľmi
a samosprávou. Týždeň po jej vybudovaní v tejto
suchej oblasti napršalo a celá sa naplnila vodou.
Všetci sme sa potešili.“

POČAS PRVEJ NÁVŠTEVY ETIÓPIE V ROKU 2013 SA DARINA
MAŇUROVÁ STRETLA AJ S ABUNE TESFASELASSIE MEDHINOM
V ADIGRATE. OKREM REGIÓNU TIGRAJ VTEDY NAVŠTÍVILA AJ
REGIÓNY OROMIA A ŠTÁT JUŽNÝCH NÁRODOV, NÁRODNOSTÍ
A ĽUDU. SNÍMKA: ARCHÍV DOBREJ NOVINY, 2013
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vykoledovaných financií. Svojimi otázkami overujú súlad so stanovenými projektovými kritériami a s našimi hodnotami,“ vysvetľuje Darina.
Pre projektového manažéra je to zároveň príležitosť obhájiť projekty, ktoré prezentuje komisii.
Dobrá novina podporuje predovšetkým rozvojové projekty. „Takéto projekty reagujú na pretrvávajúce štrukturálne problémy, ktoré bránia
rozvoju v danej spoločnosti, najmä na systémovú chudobu. Riešenia problémov prichádzajú
od samotných partnerov. Pre ilustráciu, v etiópskom meste Arba Minch postavia otcovia spiritáni chýbajúcu škôlku pre chudobné deti, aby im
uľahčili nástup do školy. Vzdelanie im prinesie
lepšiu budúcnosť.” V Dobrej novine tak často nejde o neustále nové projekty, ale o pokračovanie
a prehlbovanie existujúcich partnerstiev. „Príkladom je aj organizácia HEfDA, ktorá podporuje
vzdelávanie detí s postihnutím, ale aj ich rodičov
v podnikateľských aktivitách, aby sami dokázali
platiť deťom školné,” objasňuje Darina, „skutočný dosah vzdelávacích projektov totiž vidieť až
po dlhšom čase.“

Rozvojová i humanitárna spolupráca

Na jeseň minulého roka sa však zásadne zmenila
situácia práve v partnerskej Etiópii. Vojnový konflikt, ktorý vypukol v severnej časti krajiny, zmenil
prístup i charakter projektovej práce na danom
mieste. Podpora od koledníkov však pokračuje.
„Od vypuknutia vojny v novembri 2020 sa nám
napriek sťaženej komunikácii podarilo pripraviť
a schváliť dva humanitárne projekty so sestrami
vincentkami. V meste Mekelle vďaka tomu distribuujú vnútorným vysídlencom matrace, deky,
vankúše, kuchynské potreby, ale aj jedlo. V dedine Alitena a jej okolí zase zabezpečujú špeciálnu
zdravotnú starostlivosť a výživu pre tehotné ženy,
dojčiace mamy, deti do päť rokov, starých ľudí
a chronických pacientov.“ Humanitárne projekty
podporuje Dobrá novina výnimočne ako v prípade obrovského sucha v kenskej Turkane v roku
2017 alebo najnovšie vojny v Tigraji. V takýchto
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PROGRAM STAROSTLIVOSTI O MATKY A DETI DO PÄŤ ROKOV V ZDRAVOTNOM STREDISKU
V ALITENE PODPORUJE DOBRÁ NOVINA UŽ OD ROKU 2015. ODVTEDY SA POD LEKÁRSKYM DOHĽADOM
NARODILI UŽ STOVKY DETÍ, TEHOTNÉ A DOJČIACE ŽENY SA NAUČILI SPRÁVNE STARAŤ O SEBA
I SVOJE DETI A NÁVŠTEVY LEKÁRA PODPORUJÚ AJ ICH MUŽI. SNÍMKA: SESTRY VINCENTKY, 2019

situáciách si ľudia nedokážu pomôcť sami. Chýba im jedlo, voda, bezpečie. Projektoví partneri
priamo požiadajú o pomoc.
Pretrvávajúca svetová pandémia bola a je
ďalším humanitárnym aspektom v projektovej
práci. „S príchodom koronavírusu v roku 2020
sme vďaka finančnej podpore zo SlovakAid pomohli zdravotnému stredisku v Alitene pripraviť
sa na vypuknutie pandémie v oblasti Irob. Nakúpili sa lieky, vyškolili zamestnanci v nových
postupoch riadenia pacientov, vybavili sa izolačné miestnosti, zlepšil sa systém zaobchádzania s vodou a odpadom, v okolitých dedinách
sa urobila informačná kampaň o príznakoch
ochorenia a ako postupovať pri ich objavení,”
spomína Darina a prináša prepojenie humanitárnej pomoci a rozvojovej spolupráce v tomto
konkrétnom prípade: „Tento humanitárny projekt pekne dopĺňal našu dlhoročnú spoluprácu
so sestrami vincentkami na programe zdravia
pre matky a deti do päť rokov, až kým neprišla
spomínaná vojna s katastrofálnymi následkami
na všetkých obyvateľov regiónu Tigraj.“

Práca s rozvojovými projektmi sa líši od organizácie k organizácii, od krajiny ku krajine, podľa
mesiaca v roku či flexibility rozpočtu. Čo ostáva,
sú vzťahy a úsilie robiť túto prácu kvalitne. „Sami
stále koledujeme, aby sme nestratili cit pre význam
každého jedného daru pri rozdeľovaní tisícov eur
na jednotlivé projekty,” potvrdzuje a rozvíja myšlienku Darina Maňurová, „budovanie a rozvíjanie
partnerstiev si vyžaduje čas, trpezlivosť, pokoru
a otvorenosť k miestnym zvykom a tradíciám. Dobré
je počúvať a pochopiť, ako napríklad funguje komunitné vlastníctvo pôdy, aká je úloha starejších
v dedinách a pri nových projektoch, ako sa komunikuje s danými partnermi. Napríklad štýl komunikácie etiópskych partnerov je až priam vznešený.“ Tieto drobné postrehy a detaily sú pre vzťahy
s partnermi v Dobrej novine to kľúčové. Poukazujú
nielen na profesionalitu, ale aj ľudskú stránku spolupráce. Garantom budovania vzťahov založených
na otvorenosti, dôvere, pochopení nie je nikto iný
ako projektový manažér. A to tak, aby každé euro,
ktoré bolo s láskou vhodené do koledníckej pokladničky, putovalo tam, kde ho naozaj treba.

DO MEKELLE UTIEKLI OD VYPUKNUTIA VOJNY DESAŤTISÍCE TIGRAJCOV V SNAHE ZACHRÁNIŤ SI
VLASTNÝ ŽIVOT. NIEKTORÝCH UBYTOVALI OBYVATELIA MESTA, NO DRVIVÁ VÄČŠINA SKONČILA
V AREÁLOCH ŠKÔL, KDE VZNIKLI DOČASNÉ TÁBORY. O ĽUDÍ SA STARAJÚ MIESTNE I MEDZINÁRODNÉ
HUMANITÁRNE ORGANIZÁCIE. SNÍMKA: SESTRY VINCENTKY, 2021

DARINA MAŇUROVÁ (39)
Je zodpovedná za projekty v Etiópii a kenskej Turkane. Vyštudovala medzinárodné podnikanie na Ekonomickej univerzite
v Bratislave. Ešte počas štúdia bola členkou
Komisie Dobrej noviny za vtedajšiu Bratislavsko-trnavskú arcidiecézu. Pôsobila aj
ako dobrovoľníčka v Juhoafrickej republike. Pre Dobrú novinu pracuje od roku 2010
a je aj zodpovednou osobou vo Vinohradoch nad Váhom.
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Výborný výsledok zbierky
aj napriek pandémii
a obmedzeniam pre koledníkov

ETIÓPIA

JUŽNÝ SUDÁN
KAMERUN

7 projektov

7 projektov

1 projekt

UGANDA
3 projekty

O využití výťažku zbierky Dobrej noviny

KEŇA

13 projektov

TEXT: DARINA MAŇUROVÁ, ILUSTRÁCIE: MÁRIA PÁLENÍKOVÁ

Vďaka Božiemu požehnaniu
a vynaliezavosti koledníkov sa podarilo
priniesť vianočnú radosť do rodín
napriek pandémii ochorenia Covid-19,
s ktorou súviseli aj výrazné obmedzenia
pre koledníkov. Koledovanie počas
svätých omší, ale najmä v online
priestore prinieslo výborný výsledok
569 445,50 eur. Vďaka patrí všetkým
štedrým darcom, ktorí podržali Dobrú
novinu v tomto náročnom čase.

vzdelávacie podujatia, materiály, prevádzkové
náklady) a monitoring projektov počas kalendárnych rokov 2020 a aj 2021 (zisťovanie spôsobu
použitia čistého výnosu zbierky a medzinárodná spolupráca).
Okrem dobrej prípravy uplynulého ročníka chce
Dobrá novina čo najlepšie nachystať a zrealizovať
aj aktuálny ročník, aby mohla opäť vo väčšej miere podporovať rozvojové a humanitárne projekty

Predchádzajúci jubilejný ročník verejnej zbierky
s názvom Dobrá novina – 25. ročník priniesol najvyšší výsledok počas celej existencie koledníckej
akcie. Z vyzbieranej sumy 1 210 387,09 eur sa
podporilo 28 projektov v piatich krajinách subsaharskej Afriky a ďalšie projekty v spolupráci
s Pápežskými misijnými dielami na Slovensku.
Náklady na projektovú podporu doteraz predstavujú 75 percent zbierky (907 790,32 eur).
Zostávajúcich 25 percent hrubého výnosu
zbierky (302 596,77 eur) je mimoriadne určených na prípravu až dvoch nasledujúcich ročníkov koledníckej akcie (organizácia zbierok,

„BOŽIE SLOVO NÁS NABÁDA, ABY SME
SVOJE DARY DÁVALI V SKRYTOSTI. MY
VŠAK VAŠE DARY VIDÍME A ZA KAŽDÝM
DAROM VNÍMAME DÔVERU, ŽE SA VAŠA
ŠTEDROSŤ PRETAVÍ V KONKRÉTNU
POMOC, A NÁDEJ, ŽE TAKTO SPOLOČNE
PREMIEŇAME SVET A PRINÁŠAME
LÁSKU I POTEŠENIE TAM, KDE NAJVIAC
CHÝBAJÚ. ĎAKUJEME, ŽE SA ZAPÁJATE
DO DOBREJ NOVINY!”
DANIEL FIALA,

v subsaharskej Afrike. Významné zníženie finančných zdrojov prinieslo totiž so sebou aj obmedzenia v tejto oblasti.

Krajiny, v ktorých Dobrá novina
pôsobí v roku 2021
Keňa
Uganda
Etiópia
Kamerun
Južný Sudán
vzdelávanie a praktické zručnosti
humanitárna pomoc

zabezpečenie obživy

prístup k pitnej vode
zdravotná starostlivosť

sociálna inklúzia

RIADITEĽ DOBREJ NOVINY

PREHĽAD VÝSLEDKOV 26. ROČNÍKA KOLEDNÍCKEJ AKCIE DOBRÁ NOVINA 2020/2021
Obec

Farnosť

Filiálky

Banskobystrická diecéza

87

53

34

117

26

Vykoledovaná
suma
29 051,00

Bratislavská arcidiecéza

60

47

13

256

63

35 263,25

Diecéza

Bratislavská eparchia
Košická arcidiecéza

Deti

SO*

1

1

0

-

-

-

145

67

81

961

217

58 477,75

13

9

4

60

7

4 470,20

149

76

73

606

150

66 579,61

Prešovská archieparchia

40

29

11

174

29

10 286,57

Rožňavská diecéza

28

18

10

66

13

6 604,00

123

82

42

735

120

80 885,94

51

34

17

149

27

28 209,46

104

53

51

348

87

63 231,95

SKM Brusel

1

1

0

-

-

825,00

SKM Luxemburg

1

1

0

13

3

1 332,90

803

471

336

3 485

742

385 217,63

Košická eparchia
Nitrianska diecéza

Spišská diecéza
Trnavská arcidiecéza
Žilinská diecéza

Spolu
*SO – sprevádzajúce osoby

Spolu 4 227 koledníkov
Individuálni darcovia

184 227,87

Celkový výsledok zbierky

569 445,50

Individuálne dary od 1. 4. do 7. 9. 2020 (pred oficiálnym zapísaním verejnej zbierky Dobrá novina – 26. ročník)

6 083,00

Poznámka: Výsledky zbierky za jednotlivé diecézy sú orientačné, pretože veľkú časť individuálnych darov nebolo možné priradiť
k jednotlivým farnostiam.

484 028,68 eur bude použitých
na projekty v rokoch 2021 a 2022

19 doteraz schválených projektov
v roku 2021 vrátane dlhoročnej spolupráce
s Pápežskými misijnými dielami na Slovensku

Dobrú novinu môžete
podporiť aj cez mobilnú
aplikáciu svojej banky
načítaním QR kódu.
Ďakujeme!
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Ochutnajte
doposiaľ
nepoznané
TEXT: JOZEF MAGDA
SNÍMKY: ARCHÍV CHARITY TORORO, 2021

V Ugande žije viac ako 65 kmeňov, každý
z nich má svoj jazyk a, samozrejme,
obľúbené pochúťky. Ugandská kuchyňa
je veľmi pestrá a objavíme v nej inšpiráciu
anglickej, arabskej i indickej kuchyne.
Na jedálnom lístku nájdeme množstvo
zeleniny. Dnes sme si pre vás pripravili
recept na tradičné jedlo z okolia mesta
Tororo, kde žije päťmiliónový národ
Jopadhola (čítaj džopadola).

kom, dostaneme mimoriadnu delikatesu tradičnej
ugandskej svadby zvanú fufa machiel.

Chlieb bez pečenia

Jednoduchý chlieb z prosa zvaný kwoni kal pripravíme tak, že do vriacej vody nasypeme múku
z prosa a za stáleho miešania odparíme vodu, kým
nevznikne pomerne hustá zmes. Servírujeme ju
lyžicou alebo naberačkou. V Ugande je veľmi obľúbená verzia z múky, ktorú tvorí zmes podrveného
prosa, cirku a sušenej kasavy (prípadne manioku či
sladkého zemiaku batatu). V našich podmienkach
by sme mohli namiesto prosa vyskúšať pšenovú
múku. Ak vám tento chlieb pripomína kenské ugali,
ste na správnej adrese. Postup je rovnaký, no pri
ugali by sme použili kukuričnú múku.

(Ne)obľúbená omáčka pre každého

Omáčka boo sa nachádza v ponuke hádam v každom podniku na severe a východe Ugandy. Tradične ju pripravovali ženy, kým boli muži na love.
Dlho bola preto považovaná za ženské jedlo. Dnes
sa na boo nazerá ako na výživné nízkokalorické
jedlo, ideálne na zachovanie štíhlej línie. Cudzinci si omáčku objednávajú zriedka, najmä pre jej
nezvyčajnú chuť, domáci si však bez nej nevedia
predstaviť obed.
Na prípravu obľúbenej omáčky budeme potrebovať listy hrachu alebo špenátu, arašidovú pastu, okru (chutná krehká zelenina, tvarom podobná zelenej paprike), jedlú sódu a soľ. Listy zbavíme stopiek a opláchneme. Listy i okru nakrájame
nadrobno a spolu nasypeme do osolenej vriacej
vody. Pridáme polovicu čajovej lyžičky jedlej sódy a varíme aspoň 15 minút. Farba omáčky by sa
mala varením zmeniť na žltkastú. Po 15 minútach
pridáme arašidovú pastu a necháme ďalej vrieť
na miernom ohni. Podľa potreby osolíme. Za stáleho miešania necháme odpariť vodu a zhustnúť
na požadovanú konzistenciu.
Ak okrem hrachu použijeme aj listy tekvice s pavúčím kvetom (kleoma tŕnistá) a na záver pred
podávaním celú zmes zmiešame s kyslým mlie-

ŽLTOZELENÁ OMÁČKA BOO V HRNCI ZVANOM SUFURIA. KÝM JU
NEOCHUTNÁTE, NESPOZNÁTE KULTÚRU JOPADHOLA.

2021

HMOTU MIEŠAME, AŽ KÝM SA NEODPARÍ PREBYTOČNÁ VODA.

Prívarok ako od mamy

Magira (čítaj madžira) je známa arašidová pasta.
Obyvatelia kmeňa Jopadhola si ju trochu upravili. Namiesto arašidov používajú fazuľu, ktorá je
bohatá na vlákninu a železo. Znižuje cholesterol
a podporuje črevnú mikroflóru. Nadrvenú fazuľu
alebo fazuľovú múku dáme do vriacej vody, osolíme a pridáme jedlú sódu. Za stáleho miešania
varíme aspoň 15 minút. Podľa chuti môžeme pridať aj opraženú cibuľu alebo nadrobno nasekané
paradajky. Vodu necháme odpariť a zhustnúť.

Stokilová lietajúca ryba

Ostriež nílsky sa radí medzi najväčšie šupinaté
ryby Afriky s hmotnosťou aj sto kilogramov. Ne-

TRADIČNÉ JEDLO KMEŇA JOPADHOLA JE NA SVETE.
DOBRÚ CHUŤ! CHEMO MABER!

OSTRIEŽA MÔŽEME UVARIŤ ZO ZELENINOU A PASTU PRIDAŤ
NESKÔR. NEBOJME SA EXPERIMENTOVAŤ, MÔŽE Z TOHO VZÍSŤ
VZÁCNA POCHÚŤKA.

raz vyskakuje nad hladinu, čo je pri jeho proporciách nezabudnuteľný zážitok. Vyniká chutným
bielym mäsom bez kostí. Kaloricky je ostriež bohatý na omega 3 mastné kyseliny. Pochutnáte
si na ňom tak na údenom, ako aj na upečenom.
K tejto výživnej pochúťke nesmie chýbať arašidová omáčka. Na jej prípravu potrebujeme asi
tri priehrštia upražených arašidov, dva strúčiky
cesnaku, cibuľu, dva nakrájané zemiaky a olivový
olej. Arašidy nadrvíme ručným mlynčekom alebo
mixérom na jemný prášok. Do hrnca nalejeme olej
a pridáme nastrúhaný cesnak. Varíme na miernom ohni, kým sa cesnak nerozpustí. Pridáme
arašidový prášok a ďalej varíme na miernom ohni
za stáleho miešania, kým nám nevznikne súvislá
kaša. Túto pochúťku nájdeme na jedálnom lístku
v Ugande pod názvom resh butaa muthwo (čítaj
reš butá mutvo).

Sóda, ktorá povstala z popola

V receptoch spomíname sódu. Ide o jedlú sódu
(uhličitan sodný Na2CO3). Doma notoricky známa
sóda bikarbóna je v zásade sóda s obsahom vody.
V miestnej kuchyni si sódu pripravujú sami. Usušené šupky z banánov matoke spália a cez tento
popol prefiltrujú vodu. Dobre na to poslúži plastová fľaša či plechovka s drobnými dierkami na dne.
Takýto vodný extrakt z popola sa pridáva do vody,
v ktorej sa pripravuje boo alebo magiru. Výsledkom
je kratší čas varenia a neutralizácia horkastej chuti
použitej zeleniny.
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PRÍHOVOR

a rozvojových krajinách kráča ruka v ruke so spoločenským, občianskym i materiálnym zveľaďovaním. Katechizácia sa spája s alfabetizáciou, misijné centrá s miestami pre školy, farské skupiny
s miestom na podporu najslabších, na získavanie pracovných, zdravotných a spoločenských
návykov a zručností. Farské spoločenstvá môžu
podporovať drobné podnikanie, vytvárajú vzájomné garancie a väzby. Mnohé zo skutočností,
ktoré u nás považujeme za samozrejmú súčasť
spoločenskej štruktúry života, sú v týchto krajinách spájané a prakticky podmienené sieťou
misií a farských spoločenstiev.

Žiaden človek
nie je ostrov
TEXT: CYRIL VASIĽ, SJ, KOŠICKÝ EPARCHA
SNÍMKA: ARCHÍV KOŠICKÉHO EPARCHIÁLNEHO ÚRADU

Americký duchovný spisovateľ,
trapistický mních Thomas Merton je
autorom knihy s názvom Žiaden človek
nie je ostrov. Jej názov pripomína
známu, a predsa často zabúdanú pravdu
o prepojení, ktoré v hlbokom duchovnom
zmysle existuje medzi všetkými ľuďmi,
medzi každým jedincom početného
ľudského spoločenstva. Toto prepojenie
má hlboký teologický i biblický rozmer,
ktorý sa nám kresťanom pripomína
každý deň, keď sa obraciame k Bohu
slovami modlitby, ktorú nás naučil Pán
Ježiš: „Otče náš...“
Kresťanstvo je náboženstvo, ktoré na jednej strane vedie k osobnému vzťahu k Bohu, k zodpovednosti a uvedomovaniu si osobnej dôstojnosti
Božieho stvorenia, ale súčasne pomáha rozvíjať
vedomie spolupatričnosti a zodpovednosti jedného za druhého. V modlitbe sa prihovárame
k Bohu, predkladajúc mu osobné prosby, zverujúc
mu najtajnejšie hĺbky nášho vnútra, ale súčasne
sa schádzame aj na spoločnej oslave, na delení
sa o spoločné úmysly a potreby. Zmysluplné rozvíjanie darov a schopností má zlepšiť náš život,
ale zároveň je postavené do služby celku.
Aj ten, kto nemá úplne kresťanský pohľad
na človeka ako základné východisko antropológie, predsa dokáže prijať, chápať a rozvíjať myšlienku vzájomného vzťahu, ktorý spája celé človečenstvo.

Potrebujeme spoločenstvo

KOŠICKÝ EPARCHA MONS. CYRIL VASIĽ, SJ

s priateľmi, spoločná aktivita. Vzájomnosť, darčeky, pomoc – to všetko nám príde ako samozrejmé v kruhu našich najbližších.
Vianočná akcia Dobrá novina a podpora koledníkov nám umožňujú prejaviť túto pomoc
a vzájomné obdarovanie sa aj v rámci oveľa šir-

UŽ TO NIE SÚ LEN SPRÁVY
Z ĎALEKÉHO SVETA, SÚ TO MENÁ
A TVÁRE, KTORÉ SÚ SPOJENÉ
SO SLOVENSKOM,
SÚ MI BLÍZKI NAPRIEK VZDIALENOSTI.
A PRE NICH JE DÔLEŽITÉ VEDIEŤ,
ŽE NAPRIEK SVOJEJ
VEĽMI ŤAŽKEJ SITUÁCII,
MAJÚ KDESI ĎALEKO PRIATEĽOV.

Súdržnosť a spolupatričnosť

Dnes, v epoche globalizácie je nám táto skutočnosť ešte zrejmejšia, keďže vzájomnú prepojenosť
ľudstva prežívame každodenným sledovaním
správ, spoznávaním technických vynálezov, ktoré
sa bleskovo rozširujú do celého sveta, ale, žiaľ,
i bleskovým šírením niektorých chorôb a prerastaním lokálnej ekonomickej alebo politickej
krízy do celosvetovej krízy.
Vedomie súdržnosti či spolupatričnosti zvlášť
v rodinnom kruhu, v spoločenstve širšej rodiny
a priateľov prežívame aj v tomto Vianočnom období. V týchto dňoch nechce byť nikto osamote,
každého poteší rodinná atmosféra, stretnutie

eRko podporuje
detské spoločenstvá
na celom Slovensku

šej rodiny a okruhu priateľov. Výnos zo zbierky
Dobrej noviny je už tradične venovaný na pomoc
misijným krajinám.
Aj tohto roku je kolednícka zbierka určená pre
Afriku. V africkej kultúre je rodinná a kmeňová
súdržnosť prežívaná mimoriadne silne. Preto aj
farské spoločenstvo, spoločenstvo kresťanov sa
stáva dôležitou jednotkou nielen Cirkvi, ale celého, aj občianskeho spoločenstva. Duchovný
rast, prehlbovanie kresťanskej viery v misijných

Pred niekoľ kými rokmi som v rámci pracovnej
cesty navštívil katolícku eparchiu Adigrat v Etiópii, ktorú pred časom tiež obdarovali koledníci
Dobrej noviny. Miestny biskup abune Tesfaselassie Medhin mi s hrdosťou ukazoval, čo všetko
dokázal vybudovať vďaka štedrosti slovenských
koledníkov. Dnes v tejto oblasti opäť zúri občianska vojna a keď sledujem občasné správy, tak si
vždy kladiem otázku, ako dnes žije toto malé
kresťanské spoločenstvo. Už to nie sú len správy
z ďalekého sveta, sú to mená a tváre, ktoré sú spojené so Slovenskom, sú mi blízki napriek vzdialenosti. A pre nich je dôležité vedieť, že napriek
svojej veľmi ťažkej situácii, majú kdesi ďaleko
priateľov, ktorí im už pomohli a v budúcnosti sa
možno na nich znova obrátia s prosbou o pomoc,
len čo utíchnu nepokoje a bude treba začať s novou obnovou života. Aj takto vyzerá misijný svet,
aj to je jedna z tvárí Afriky.
Tohtoročnou zbierkou sa teda opäť vyberieme
na pomoc Afrike. Tentoraz ide o projekt podpory
drobného podnikania farských skupín v spolupráci s Caritas Tororo na východe Ugandy. Zaiste, možno sa málokomu podarí navštíviť túto
vzdialenú a istým spôsobom exotickú krajinu,
ako je Uganda. A predsa sa to dá urobiť tým, že
podporíme akciu miestnej charity. Prostredníctvom Dobrej noviny sa môžeme všetci stať tak
trochu slovenskými vyslancami v ďalekom svete.
Týmto spôsobom si rozšírime okruh priateľov
a známych.
Koledníci Dobrej noviny sú opäť tu, aby potvrdili, že žiaden človek nie je ostrov a je súčasťou
širokej siete vzťahov, ktorá spája celé ľudstvo.
V tomto ich úsilí ich sprevádzajú slová pápeža
Františka: „Hľa, nádherné tajomstvo na snívanie
a premenu nášho života na krásne dobrodružstvo.
Nik nemôže čeliť životu izolovane. Potrebujeme
spoločenstvo, ktoré nás podporí, ktoré nám pomôže a v ktorom si navzájom pomôžeme hľadieť dopredu. Aké je dôležité spoločne snívať!"
(Fratelli tutti 8)

Dobrú novinu ako každý projekt eRka si nevieme predstaviť bez detí. Sú to akčné detské skupinky, vďaka ktorým je
možný rozvoj projektov v Afrike. V eRku podporujeme animátorov detských skupín, aby mali motiváciu a námety
pre vedenie stretiek počas celého roka. Ak chcete, aby vaše detské skupinky zažili celoročný eRkársky program,
stretká, výlety a tábory, nakontaktujte svojich animátorov na nás. Kontakt: erko@erko.sk, tel.: 0907 713 169.

