Eunice Nagudi pomáha pri starostlivosti o zvieratá vo farnosti Sironko. Vďaka podpore členov podnikateľskej
skupiny Jose Maria Catholic Workers Movement mohla vyštudovať veterinu. Archív Dobrej noviny, 2021
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PRÍHOVOR

Milí “Dobronovinári”,
možno ste aj vy v posledných týždňoch prežívali udalosti týkajúce sa návštevy pápeža
Františka na Slovensku. Či už účastnícky,
dobrovoľnícky alebo sprostredkovane. Mala
som to šťastie,, že som s ním bola na stretnutí
v Košiciach a moje miesto bolo úplne pod pódiom, takže v istom momente bol odo mňa
na krok.
Nad touto návštevou som uvažovala už týždne pred jej uskutočnením. Tešila som sa na
to, že budeme ako mladá slovenská cirkev
stáť pred následníkom Krista a počúvať jeho
posolstvo pre nás. Počúvať “1. List Svätého
Otca Františka mladým Slovákom”.
Poviem vám, podarilo sa mi byť už trikrát
na stretnutí mládeže s pápežom, ale toto bolo
veľmi odlišné. Teraz prišiel pápež za mnou
a mojimi blízkymi, ktorí žijeme tu, na Slovensku. Tentokrát sa neprišiel stretnúť s ľuďmi
z celého sveta, tentokrát prišiel, aby stretol
práve nás a hovoril práve nám.
Jeho slová oslovovali, vysvetľovali, povzbudzovali, objímali. Po príchode domov som
mala zahltené sociálne siete nadšenými statusmi s citátmi z prejavov pápeža Františka.
A nečudujem sa! :)
Avšak vo mne sa snáď ešte intenzívnejšie ako
slová Františka niesol rozmer spoločenstva,
ktorý som zažila.
Rehoľníci, kňazi, laici z rôznych organizácii,
s ktorými sme sa nadšene zdravili a prehodili pár slov o našich spoločných spomienkach.
Ľudia, s ktorými sa naše cesty viery v živote
niekedy pretli. Ale aj ľudia na pódiu, tanečníci, speváci, hudobníci… Rôzne štýly, rôzne
prejavy radosti z evanjelia. Nádherná mozaika. Pestrofarebná cirkev!
V tomto všetkom som mala dojem, že som
v malom nebi. Moja kamoška to povedala
inak: “Zažila som Cirkev”. Na stretnutí som
si tak aj nanovo uvedomila, že s mnohými
neobyčajnými a zaujímavými ľuďmi v cirkvi
som sa spoznala práve vďaka spoločnej
viere. Teraz sú to moji priatelia. Máte aj vy
priateľov, s ktorými zdieľate svoju vieru? Je to

úžasný poklad. Sú ako Božie ruky, ktoré ma
objímajú a pomáhajú mi nebyť tým “pesimistom”, o ktorom rozprával pápež František, ale
naopak, pozerať sa na život s nádejou. Starajme sa o naše priateľstvá a buďme si vzájomne tými Božími rukami. Pomáhajú nám
byť optimistami, byť radostnými poslami
evanjelia, byť Dobrou novinou pre tento svet.
Pozývam vás byť týmito optimistami
obzvlášť v nastávajúcom období. V spleti
rôznych negatívnych či nejasných správ
buďme kreatívnymi a radostnými poslami
tej najkrajšej správy - o narodení Spasiteľa.
Pustime sa do tohto pápežom spomínaného
dobrodružstva a pustime sa doň s láskou,
keďže tieto dve veci musia nutne kráčať
spolu. Pretavme jeho výzvu do konkrétnych
skutkov - poďme spolu zvestovať Dobrú
novinu do domácností v našich dedinkách
a mestách aj tento rok :-).
Svojich pár riadkov rada zakončím radostným úsekom z prejavu nášho pápeža
mladým, ktoré je zároveň aj mojím prianím
pre Vás. Majte požehnaný jesenný čas.
“To, čo premieňa bolesť, je láska. Kríž teda
objímame spolu s Ježišom, nikdy nie sami! Ak
objímame Ježiša, znovu sa rodí radosť. A Ježišova radosť, v bolesti, sa premieňa na pokoj.
Drahí mladí, chlapci i dievčatá, želám Vám
túto radosť, silnejšiu ako čokoľvek iné. Prajem
Vám, aby ste ju zaniesli svojim priateľom. Nie
kázne, ale radosť. Prinášajte radosť! Nie slová,
ale úsmevy, bratskú blízkosť.“
Veronika Sádovská, členka Komisie
Dobrej noviny za Nitriansku diecézu
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TÉMA

TÉMA 27. ROČNÍKA: POĎME NIEČo DOBRÉ PODNIKNÚŤ

George Juma okrem spoločného podnikania rozbehol aj vlastné podnikanie a to predaj pukancov a palaciniek. Archív Dobrej noviny, 2021

Aj v tomto ročníku zostávame
v Ugande v arcidiecéze Tororo, ale
presúvame sa do projektu podpory
podnikania farských skupín. Mottom
Poďme niečo dobré podniknúť chceme
poukázať na farské skupiny, ktoré
sa rozhodli spolu podnikať a zlepšiť
svoju situáciu. Vďaka spoločnému
podnikaniu v oblastiach pestovania
stromov, chovu včiel alebo dobytku,
cateringu alebo výroby arašidového

masla si môžu sporiť a tak podporovať napríklad vzdelávanie svojich
detí.
Niečo dobré podniká aj hrdý otec
George Juma so svojimi spolupracovníkmi z rodiny sv. Pavla Kolpinga z farnosti Busitema.
Jeho príbeh vám priblížime v krátkom animovanom filme, v Dobrých
novinách Dobrej noviny a metodických materiáloch.

POZVANIE

Pozývame vás do koledovania
Prežívame náročné časy a zatiaľ nevieme, kedy
sa naše životy vrátia do normálu. Platí to aj pre
koledovanie Dobrej noviny. Minulý rok sme si
spoločne vyskúšali, že hoci sme sa pripravili
na všetky scenáre, nastal ten najťažší a v mnohých farnostiach koledovanie nebolo možné.
Mnohí ste písali v zápisniciach, že sa tešíte
na ďalší rok, keď sa snáď bude dať koledovať.
Nevieme, čo bude v decembri. Ale vieme, že
koledovať sa dá aj v čase pandémie. Ukázali

ste nám to svojou tvorivosťou a prispôsobivosťou a tým, že ste do koledovania dali všetko.
Cez videá, fotky a rozdané materiály ste rozdávali radosť, nádej a svetlo, ktoré v tom čase
ľudia obzvlášť potrebovali.
Tento rok vás pozývame ešte naliehavejšie
do koledovania, lebo iba ak každý z nás priloží ruku k dielu, budeme môcť pokračovať
v diele Dobrej noviny a aj naďalej rozvíjať
globálne bratstvo s ľuďmi v Afrike.
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DÔLEŽITÉ

Prihlasovanie farností a pravidlá verejnej zbierky
Dobrá novina je verejná zbierka zapísaná
v registri Ministerstva vnútra SR. Je potrebné,
aby ste sa prihlásili každý rok nanovo.
Prihlásiť sa môžete:
1. online na webovej stránke www.dobranovina.sk/online-prihlaska-na-koledovanie. Kópia vám príde emailom, treba
si ju vytlačiť, podpísať a poslať sken (fotku)
na dn@erko.sk alebo poštou,
2. vyplnením prihlášky, ktorá je prílohou
tohto INformačníka,
3. stiahnutím prihlášky vo formáte PDF
na stránke www.dobranovina.sk/materialy.
Prihlásením farnosti vyjadrujete súhlas
s vnútornými zásadami Dobrej noviny ako
aj pravidlami konania verejnej zbierky. Tieto
informácie nájdete v prihláške.
Podpísanú prihlášku je potrebné poslať
poštou na adresu eRka alebo naskenovanú na email dn@erko.sk. Dbajte, prosím,
na čitateľnosť údajov a vyplňte všetky informácie. Ak by sme vám nepotvrdili prijatie
emailu do piatich pracovných dní, ozvite sa,
prosím, telefonicky na 0908 183 410 alebo
na email dn@erko.sk.
Súčasťou prihlášky je aj objednávka propagačných materiálov. Veľmi sa potešíme,
ak nám prihlášku pošlete čím skôr, ideálne
do konca októbra, aby sme vedeli zabezpečiť
efektívnu distribúciu.
Novinka! Minulý rok sme vám zaslali kartičky, ktoré slúžia ako jednotné označenie
pre zodpovedné a sprevádzajúce osoby. Veríme, že ste si ich odložili aj na ďalšie ročníky
koledovania. V prípade potreby si v objednávke viete doobjednať kartičky pre sprevádzajúce osoby. V prípade, že sa vo vašej
farnosti mení zodpovedná osoba, dajte nám,
prosím, čím skôr vedieť.
Na základe prihlášky vystavíme zodpovedným osobám poverenie na vykonávanie
zbierky vo farnosti. Poverenia pošleme hromadnou poštou začiatkom decembra.

Každá farnosť dostane aj tento rok variabilný symbol, ktorý bude v poverení a zároveň
na stránke Dobrej noviny.
Novinka! Môžete sa tešiť na nový leták,
ktorý obsahuje aj šek! Poslúži vám aj v prípade, že by sa u vás nedalo koledovať tradičnou formou.
Do koledovania sa môžete zapojiť tromi
spôsobmi:
1. Zbieraním do prenosných pokladničiek - tradičné koledovanie z domu
do domu, ktoré je pre nás najdôležitejšie
a prebieha od 24. decembra 2021 do 6. januára 2022.
2. Zbieraním do stacionárnych pokladničiek - táto forma je vhodná, ak nie je
možné koledovanie z domu do domu,
treba dbať, aby bola pokladnička dobre zabezpečená proti odcudzeniu a aby ste mali
súhlas vlastníka, nájomcu alebo správcu
nehnuteľnosti, v ktorej bude pokladnička
umiestnená, môže prebiehať od 7. septembra 2021 do 31. januára 2022.
3. Posielanie príspevkov na osobitný
účet - tento rok je to možné aj prostredníctvom QR kódu na plagáte, letáku alebo
na našej stránke www.dobranovina.sk/
podporim, túto možnosť môžeme odporučiť ľuďom, ktorí nemôžu prijať koledníkov,
alebo v prípade nepriaznivej pandemickej
situácie.

Ďakujeme, že vašou zásluhou a zodpovedným prístupom sa nám darí dodržiavať
všetky platné pravidlá a naša spoločná
služba je tak vnímaná ako dôveryhodná
a transparentná.
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Informujeme

Koledovanie počas pandémie koronavírusu
Podobne ako v 26. ročníku bude koledovanie prebiehať podľa odporúčaní
o bezpečnom koledovaní, ktoré budú
závisieť od vyvíjajúcej sa pandemickej
situácie a s ňou spojených usmernení.
Na základe skúseností z minulého roka
budeme aj tento rok organizovať koledovanie popod obloky a ponúkneme aj
iné alternatívy koledovania, ktoré zabezpečia dodržanie všetkých hygienických
opatrení.

Všetky pravidlá a informácie budeme
pravidelne aktualizovať na našej stránke
www.dobranovina.sk/bezpecne.
Nezabudnite sa poradiť s pánom farárom a informovať farnosť o opatreniach
a priebehu koledovania.
Ak by ste mali akékoľvek otázky ku koledovaniu, neváhajte nás kontaktovať
na dn@erko.sk alebo na 0908 183 410.

Posielame vám

Metodické materiály
Keďže sme dostali spätnú väzbu, že minulý rok ste metodické materiály veľmi
nevyužili, odporúčame vám ich znovu
vytiahnuť. Avšak pripravili sme pre vás
ešte dodatočný materiál, ktorý reflektuje
aktuálnu tému ročníka. Samozrejme
sme pridali nové aktivity a tipy na kolednícke stretká. Návrh koledníckeho
programu však nájdete v materiáloch 26.
ročníka. Na stránke www.dobranovina.
sk/materialy nájdete aj materiály z minulých rokov.

Pripravili sme pre vás dve novinky:
Adventné putovanie 2021 - adventný
kalendár pre deti bude prílohou aj v decembrovom Rebríku.
Kto dá prístrešie Svätej rodine? (deviatnik) - je určený pre rodiny, ale dá sa
využiť aj na stretku.
Poslali sme vám jeden kus oboch noviniek s metodickými materiálmi, ak by
ste ich potrebovali viac na stretko alebo
do farnosti, tak využite objednávku propagačných materiálov v prihláške.

Dobré noviny Dobrej noviny
V 27. vydaní Dobrých novín sa dočítate
o živote farských spoločenstiev v Ugande,
o projektovej práci vám porozpráva naša
kolegyňa Darina Maňurová a prihovorí sa
vám vladyka Cyril Vasiľ.
Dobré noviny boli distribuované v prvej
polovici októbra a už by ste ich mali

mať doma. Ak by vám zásielka neprišla
do konca októbra, ozvite sa nám.
Rozdajte ich do každej rodiny, prípadne
ich nechajte so súhlasom kňaza v kostole.
Ak by ste ich potrebovali viac, môžete si ich
doobjednať spolu s propagačnými materiálmi (objednávka v prihláške).
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Kalendár DOBREJ NOVINY
október

december

OTVORENIE 27. ročníka Dobrej noviny

Do poštových schránok dostanete INformačník č. 2 s prílohou – Poverenie
pre zodpovedné osoby, zápisnica
a poštové poukážky.

Distribúcia Informačníka a materiálov
(prihláška na koledovanie s objednávkou propagačných materiálov)
Rozposielanie Dobrých novín Dobrej
noviny.
Oboznámte sa s tohtoročnými opatreniami a povzbuďte vášho kňaza do koledovania. Naplánujte si vo farnosti harmonogram prípravných stretiek a oslovenie
rodín, ktoré prijímajú koledníkov.
Kurz pre nové zodpovedné a sprevádzajúce osoby (viac informácií na str. 8)

november
Najlepší čas začať s prípravou stretiek
s koledníkmi podľa usmernení na www.
dobranovina.sk/bezpecne. Metodické
materiály a iné pomôcky nájdete na našej webovej stránke v sekcii Materiály.
Stretnutia zodpovedných osôb - ONLINE
Na stretnutiach sa dozviete všetky aktuality k ročníku, predstavíme vám podporované projekty a metodické materiály.
Stretnutia budú prebiehať online, viac
informácií na strane 8.
Rozvojové webináre - ONLINE
Webináre venované rozvojovým témam
a krajinám. Viac informácií na strane 9.

Nájdite si v advente čas na duchovnú
prípravu so svojou koledníckou skupinkou. Pozývame vás ku kreativite a hľadaniu možností, ako byť deťom blízko
bezpečnou formou. Tipy a praktické
rady nájdete na www.dobranovina.sk/
bezpecne a na online koronároch.
Pred druhou adventnou nedeľou môžete
vyvesiť plagáty Dobrej noviny a spustiť
prihlasovanie rodín. Po dohode s kňazom predstavte vo farských oznamoch
nové bezpečnostné opatrenia pri koledovaní.
Tipy na bezpečnú prípravu koledovania
vo vašej farnosti (komunikácia, prihlasovanie rodín, stretká) nájdete na našej
stránke.
Šírte povedomie o Dobrej novine vo vašej farnosti alebo filiálke. Na stránke
Dobrej noviny nájdete k tomu prezentáciu. Pozvite farníkov do aktívnej
účasti a podpory Dobrej noviny. Využite
priestor po svätej omši a urobte prezentáciu, alebo zorganizujte adventné posedenie, kde okrem prezentácie Dobrej
noviny môžete urobiť aj agapé z ugandských receptov (viď. metodické materiály a Dobré noviny Dobrej noviny).

Koronáre - ONLINE
Webináre o koledovaní počas korony.
Viac informácií na strane 8.

Plánované termíny svätých omší spojených s vyslaním koledníkov sú: 4.
12. sväté liturgie a 11. a 12. 12. 2021
sväté omše.

Začína advent (1. adventná nedeľa = 28.
november) - otvorte adventné kalendáre
s deťmi

Z dôvodu pandémie sa aj tento rok
uskutočnia na farskej úrovni. Do jednej
z farností každej diecézy bude pozvaný
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aj otec biskup. V prípade, že sa bude
u vás konať takáto vysielacia svätá omša,
pošlite nám fotky a počet účastníkov
na dn@erko.sk.
Od 15. decembra sa môžete s deťmi alebo
v rodinách modliť predvianočný deviatnik Kto dá prístrešie Svätej rodine?
24. december 2021 – 6. január 2022
KOLEDOVANIE DOBREJ NOVINY
Všetky usmernenia budeme pravidelne
aktualizovať a veríme, že koledovanie sa
bude môcť uskutočniť v tradičnej forme.
Vykoledované peniaze odošlite do 5
kalendárnych dní po skončení koledovania, najneskôr do 11. 1. 2022 v prípade prenosnej pokladničky a do 6. 2.
2022 v prípade stacionárnej pokladničky.
Informujte nás o výsledkoch koledovania vo vašej farnosti – Zápisnicu
o otvorení pokladničiek pošlite poštou
na stredisko do 5 kalendárnych dní
po skončení koledovania, do termínov ako je uvedené vyššie. Zápisnicu
môžete poslať aj naskenovanú emailom
na dn@erko.sk, alebo vyplniť online
na stránke www.dobranovina.sk/online-zapisnica-z-koledovania/.
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2022
január 2022
Urobte si s deťmi pokolednícke
stretko, kde môžete koledníkom
odovzdať darčeky.

marec 2022
INformačník č. 3 - zverejnenie výsledkov zbierky 27. ročníka Dobrej noviny. Spolu s INformačníkom
vám pošleme prehľady výsledkov
koledovania po diecézach.

Kolednícke stretko koledníkov z Hulu. Archív Dobrej noviny, 2020

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

Koledníci z Brezovej pod Bradlom. Archív Dobrej noviny, 2021

8

I

INFORMAČNÍK č.1

I

október 2021

POZÝVAME

Stretnutia zodpovedných osôb
Stretnutia pre zodpovedné osoby budú
prebiehať z dôvodu zhoršujúcej sa pandemickej situácie a vašej spätnej väzby
online prostredníctvom aplikácie ZOOM.
Materiály ku koledovaniu budeme
posielať poštou a bude možné osobné
prevzatie na stredisku eRka v Bratislave.
Na jednotlivé stretnutia bude potrebné
sa prihlásiť cez formulár na stránke
www.dobranovina.sk/bezpecne.
Pozvánku a inštrukcie dostanete aj emailom.
6. novembra
Košická arcidiecéza, Košická eparchia,
Prešovská archieparchia
Čas webináru: 8:30 - 10:00
Banskobystrická diecéza
Čas webináru: 9:00 - 11:00
Nitrianska diecéza
Čas webináru: 10:00 - 12:00

Žilinská diecéza
Čas webináru: 10:00 - 11:30
Rožňavská diecéza
Čas webináru: 15:00 - 17:00
Trnavská arcidiecéza
Čas webináru: 16:00 - 17:00
Spišská diecéza
Čas webináru: 17:00 - 19:00
8. novembra
Bratislavská arcidiecéza
Čas webináru: 18:00 - 19:30
Počas stretnutí vám predstavíme tému
27. ročníka Poďme niečo dobré podniknúť, uvidíte premiéru krátkeho filmu
k 27. ročníku Dobrej noviny a dozviete
sa o všetkých opatreniach a pravidlách
ohľadom koledovania aj svätých omší
spojených s vyslaním koledníkov.

Koronáre - webináre o koledovaní počas korony
Aj v 27. ročníku pre vás chystáme špeciálne webináre, na ktorých si predstavíme a vysvetlíme všetky odporúčania
ku koledovaniu a zároveň to bude pre
vás priestor sa pýtať a poradiť, aby
sme tohtoročné koledovanie spoločne
zvládli. Na minuloročných príkladoch si
povieme, ako sa dá koledovať počas pandémie a môžete sa tešiť aj na svedectvá
a praktické rady.

Na koronáre, ktoré budú trvať hodinu,
bude potrebné sa prihlásiť prostredníctvom formulárov na stránke www.
dobranovina.sk/bezpecne. Informácie
a pozvánky vám budeme priebežne posielať na email.
Termíny koronárov:
15. november 18:00
23. november 19:00
2. december 17:00

7. december 19:00
16. december 18:00
20. december 17:00
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Kurz pre nové zodpovedné a sprevádzajúce osoby
Pozývame vás na Kurz pre nové zodpovedné a sprevádzajúce osoby, v termíne:
22. - 24. 10. 2021 na Škutovkách pri
Liptovskej Osade (prihlasovanie do 16.
10. 2021) v protokole “Očkovaní”.
Kurz je určený pre nové zodpovedné
osoby, pre sprevádzajúce osoby (ktoré
by chceli byť v budúcnosti ZO) ale aj pre
tých, ktorí koledujú vo farnosti už dlhšie,
ale chcú sa dozvedieť novinky, prípadne
si osviežiť svoje vedomosti. Minimálna
veková hranica je 16 rokov.

Po absolvovaní kurzu budú mať účastníci
prehľad o tom, prečo a kedy vznikla Dobrá novina, aké sú jej princípy a pravidlá.
Budete vedieť, ako sa vyberajú podporované projekty a ako sa kontrolujú. Prakticky si ukážeme, ako ponúkať rozvojové
témy deťom a ako ich pripraviť na koledovanie. Autentické zážitky z Ugandy,
Etiópie alebo Kene vám sprostredkujú
dobrovoľníci, ktorí pôsobili v Afrike.
Účastníci si na kurze prevezmú aj propagačné materiály pre svoju farnosť.
Prihlásiť sa môžete na:
https://bit.ly/kurz_DN_2021

Východnou Afrikou s Dobrou novinou
Aj tento rok pokračujeme v sérii webinárov
s projektovými manažérmi Dobrej noviny.
Spoločne precestujeme východnú Afriku
a opäť sa dozvieme množstvo zaujímavostí.
Tešíme sa na vás vždy v stredu o 19:00. Už
teraz si môžete poznačiť do diárov dátumy
10. 11., 24. 11., 1. 12. a 8. 12. 2021. Žiadna
repríza, zbrusu nové témy!
Sprevádzať nás budú Jozef, Lucia a Darina.
Sú to práve oni, ktorí dbajú o dobré využitie vykoledovaných financií a poznajú
africké projekty skrz-naskrz.
Radi vám priblížia, ako vnímajú klimatické zmeny naši priatelia v Afrike a určite

nevynechajú zaujímavé a neraz aj vtipné
príhody z projektových ciest po Keni,
Ugande, Etiópii a Južnom Sudáne. V minulom roku sme sa potešili vášmu pozitívnemu ohlasu.
Webináre sú určené najmä zodpovedným osobám, sprevádzajúcim osobám
a všetkým nadšencom týchto tém z radov
koledníkov nad 16 rokov. Počet účastníkov
nebude limitovaný, ale na každé stretnutie sa bude potrebné vopred registrovať.
Stretnutia budú prebiehať cez platformu
ZOOM. Všetky potrebné informácie nájdete v dostatočnom predstihu na našej
stránke www.dobranovina.sk, ako aj
na Facebooku a Instagrame.
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ponúkame

Zapojte sa do Detského činu pomoci
Počas kampane Detský čin pomoci v roku 2021 budeme hľadať
odpoveď na otázku zo Svätého písma „Kto je môj blížny?“. Inšpiráciu sme čerpali aj tento rok zo slov pápeža Františka, ktorý
hovorí: Žiť ako pravé Božie deti znamená milovať blížneho a priblížiť
sa k tomu, kto je sám a v ťažkostiach.“ Práve počas svojej návštevy na Slovensku nám
pápež František ukázal, že blížny, ktorý potrebuje našu pomoc, môže byť ktokoľvek.
Sú to naši rodičia, súrodenci, starenka, ktorá býva sama, ale sú to aj tí, ktorých nepoznáme, či sú od nás ďaleko. Podať pomocnú ruku blížnemu znamená nebáť sa zašpiniť si ruky či plášť, ako nám to ukázal Samaritán v podobenstve. Tento Samaritán
mal otvorené srdce a oči na to, že niekto v jeho blízkosti potreboval pomoc.
DČP 2021 nás všetkých pozýva byť kreatívny v láske k blížnemu a vedieť podať pomocnú ruku tomu, kto je v núdzi. Na webe www.erko.sk/dcp nájdete viac informácií
a metodické materiály.
Viac informácií o eRku a jeho ponuke pre prácu s deťmi nájdete na www.erko.sk.

Ponuka z Rebríka
Tik-Tak blok 2022
Autor: Jantáková Katarína
cena: 2,50 €
Starká Dorka spolu s vnúčatami Maxom, Aladárom a Ivou ťa
chcú sprevádzať celý rok 2022.
Ponúkajú zaujímavé prirovnania, ktoré vyvolajú túžbu
po peknom prežívaní každého mesiaca. Iva zas pravidelne
inšpiruje čitateľov myšlienkou pápeža Františka. Milovníkom
prírody sa prihovárajú zvieratá z Aladárovho albumu, aby
o sebe prezradili rozličné zaujímavosti. Potešia aj rozličné
návody, recepty a postupy na aktivity pre každý mesiac.
Nechýbajú ani hlavolamy a množstvo vtipov.
Náš pápež František
Autor: Čaučíková Marianna
cena: 1,90 €
Chcete spoznávať pápeža Františka a ešte sa pri tom aj
zabaviť? Túto možnosť ponúka knižka s úlohami pre deti,
prostredníctvom ktorej môžu čitatelia lepšie spoznať Svätého
Otca, jeho detstvo, mladosť, roky kňazstva, pôsobenia na biskupskom stolci a roky jeho pontifikátu.
Aj po návšteve pápeža Františka na Slovensku knižka pomôže
pripomínať si tieto nezabudnuteľné chvíle. Hlavolamy, úlohy,
zaujímavosti a modlitby umožnia deťom viac sa priblížiť
k pápežovi a modliť sa za neho.
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Malý tučniak - Ako Pán Boh stvoril zvieratká
Autor: Rihariová Edita
cena: 8,90 €
Rozprávky o zvieratkách, ktoré nájdete v tejto knižke, hovoria
jedným dychom o radosti i bolesti, o láske i utrpení, o previnení i odpustení. Ponúkajú originálne a vtipné odpovede na
večnú detskú otázku „prečo?“.
Vzácnosťou je, že autorka pri hľadaní odpovedí nevychádza z
poznatkov zoológie, ale z poznania srdca.
Ja som - Biblické príbehy, zamyslenia
a modlitby o Božích menách
Autor: Stortzová Diane
cena: 16,90 €
Nádherná, plnofarebná kniha obsahuje 40 príbehov o
rôznych menách a opisných pomenovaniach, ktoré sa v Biblii
používajú na označenie Boha, Ježiša a Ducha Svätého, ako
napríklad: Stvoriteľ, Učiteľ, Lekár, Priateľ, Knieža pokoja, Ja
som… Božie mená nám ukazujú, kto je Boh, aký je a čo robí.
Prostredníctvom biblických príbehov, krátkych zamyslení
a modlitieb deti zistia, aký je význam každého z mien a
ako súvisí s naším životom. Deti postupne pochopia Boha a
jeho lásku k nám, a tak budú úžasného Boha – JA SOM čoraz
lepšie poznať, ľúbiť a veriť mu.

OBJEDNÁVKY:
Vydavateľstvo DON BOSCO,
Miletičova 7, 821 08 Bratislava
www.donbosco.sk
e-mail: objednavky@donbosco.sk
tel.: 02/5557 2226 alebo 0903/962 029
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DOBROvoľníci pre Afriku
Po ročnej prestávke sme počas letných
mesiacov vybrali dvoch dobrovoľníkov, ktorí o niekoľko týždňov vycestujú do Afriky.
Jarka Körmendyová sa od decembra
pripojí na 6 mesiacov k jarumalským
misionárom v Keni. Najprv navštívi
modelovú farmu organického poľnohospodárstva 3000 priateľov v Ongata
Rongai pri Nairobi, odkiaľ sa neskôr
presunie do regiónu Samburu, kde
bude pracovať s miestnymi rodinami,
predovšetkým ženami a mladými.

Jano Jaňák vycestuje začiatkom januára
2022 do ugandského Kyabakadde. Nadviaže tam na úspešné pôsobenie dobrovoľníčok Andrey Duhárovej a Oľgy Mutňanskej z prelomu rokov 2019/2020.
Jano bude počas 12 mesiacov pomáhať
na odbornom učilišti a v miestnej komunite. Právnické vzdelanie využije v boji
za ochranu práv detí a ukáže komunite,
ako účinne obhajovať svoje práva voči
miestnym autoritám.
Za finančnú podporu vysielania dobrovoľníkov ďakujeme programu SlovakAid.

Dobrovoľníci Jano (druhý zľava) a Jarka (uprostred) sa už teraz tešia na nové dobrodružstvá a službu v Keni a Ugande.
Snímka: Andrea Duhárová, 2021.

INformačník Dobrej noviny vydáva eRko – HKSD pre vnútornú potrebu.
Kontakt: eRko - HKSD, Miletičova 7, 821 08 Bratislava 2,
www.dobranovina.sk e-mail: dn@erko.sk; mobil: 0908 183 410;
Zodpovedná redaktorka: Mgr. Miroslava Selecká. Neprešlo jazykovou korektúrou.

