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Poznáte film Pacho - Hybský zbojník? 
V jednom momente medzi Pachom 
a jeho spoluzbojníkmi prebehne tento 
ikonický rozhovor:
Pacho: “Na kone!”
Zbojník: “A kde by sme ich vzali?”
Pacho: “No tak utekajme!”
Čo sa mi na ňom tak páči (okrem hu-
moru)? Pachova bezprostredná reakcia 
a riešenie situácie. Nevzdal sa, neplakal, 
nehundral. Proste vymyslel to, ako do-
siahnuť svoj cieľ iným spôsobom. 

My, koledníci, našťastie nie sme ako zboj-
níci, ktorí musia často meniť svoje straté-
gie (boja). No momentálne opäť stojíme 
pred pandemickými Vianocami. Čo nie 
je vôbec jednoduchá vec. Zase raz všet-
ko meniť, prispôsobovať, a ešte k tomu 
na poslednú chvíľu. Sme pod stresom, 
máme toho veľa, bojíme sa. Kone ušli. 

Ja si ale predsa len myslím, že to nie je 
až také tragické. Sme silnejší. Viac pri-
pravení. Motivovanejší ako minulý rok. 
Už máme nejaké tie zbojnícke… pardón, 
kolednícke :) skúsenosti počas korony. 
A ľudia nás čakajú. Trúfam si povedať, že 
ešte viac ako ten minulý rok. Možno aj 
ako tie všetky predtým. 

Ako koledníci sme hlavne nositeľmi 
radosti. Vianočného odkazu, že prišiel 
na svet Spasiteľ čo znamená, že ako ľudia 
nie sme stratení, že máme nádej na vy-
kúpenie, že nie sme v tom všetkom sami. 
Že Boh plní svoje prisľúbenia. Ako veľmi 
my všetci potrebujeme zvlášť teraz počuť 
takéto uistenie?

Majme toto v srdci, keď pripravujeme 
Dobrú novinu. Že to nie je iba o mne 

či o tebe. Ale aj o deťoch, o ich rodičoch, 
o rodinách a starkých vo farnosti, o tých, 
ktorí sú blízko i ďaleko. O konkrétnych 
ľuďoch, ktorí tiež majú za sebou náročný 
rok. Veď práve my, koledníci, máme jedi-
nečnú možnosť byť tými, ktorí im vyčaria 
úsmev na tvári. Vianočná radosť predsa 
rastie rozdávaním. 

A že to nebude ono, keď to nebude tak ako 
vždy? Naozaj? Skús sa spýtať sám seba: 
hovorí toto moja pohodlnosť, komfortná 
zóna, lenivosť vo mne? Alebo je to reálna 
situácia v mojej farnosti. Čo by tak urobil 
Pacho v takejto situácii… Otvorme srdce 
i myseľ vlastnej fantázii a tvorivosti. Vô-
bec nepochybujem, že sú tam schované 
veľké poklady. 

Požehnané koledovanie, priatelia.

Lucia Jantošovičová, 
projektová manažérka pre Keňu

PRÍHOVOR

Milí priatelia 
Dobrej noviny!
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Najaktuálnejšie informácie o tom, ako bude 
tento rok prebiehať koledovanie, konkrétnych 
opatreniach, ktoré sa viažu na prípravu aj sa-
motné koledovanie, nájdete na našej stránke 
dobranovina.sk/bezpecne. 

Materiály na prípravu koledovania ako me-
todické materiály, film, príručku pre nové 
zodpovedné osoby a mnohé iné, nájdete 
na dobranovina.sk/materialy.

inforMácie a Materiály
PRIPRAVUJEME

Chceme vás povzbudiť, aby ste sa prihlásili 
do koledovania, aj keď si ešte nie ste istí, že 
budete koledovať. Pripravili sme pre vás opat-
renia, ktoré zaistia bezpečné a zodpovedné 
koledovanie. Tieto opatrenia nájdete v tomto 
informačníku, na vyššie spomínanej stránke 

a bližšie vám ich predstavíme na webinároch 
s názvom Koronáre. Ako prihlásená farnosť či 
filiálka budete mať všetky propagačné materi-
ály, ktoré využijete aj v prípade, že by nebolo 
možné koledovať tradičným spôsobom.

nezabuDnite sa prihlásiť Do 27. ročníka
PRIHlásEnIE

koleDnícke stretká a aDventná príprava
PRIPRAVUJEME

V prípade lockdownu (zákazu vychádzania) 
vám odporúčame zvoliť iný druh prípravy ako 
napríklad online stretká cez platformy Zoom, 
Meet, Facebook a iné alebo s deťmi môžete ko-
munikovať pomocou odkazov a úloh cez poš-
tové schránky. Viac o tom, ako sa stretávať 
v tomto čase nájdete na erko.sk/bezpecne. 
Počas Adventu sa môžete pripraviť na Viano-
ce aj pomocou Adventného putovania 2021 

a pobožnosti Kto dá prístrešie Svätej rodine?, 
ktoré sú k dispozícii na stránke dobranovina.
sk/materialy.

Stretká budú prebiehať podľa platných opat-
rení ÚVZ SR a vyhlásenia eRka. Link nájdete 
na našej stránke dobranovina.sk/bezpecne 
v sekcii Opatrenia pre zodpovedné a bezpeč-
né koledovanie. 

POZÝVAME

sväté oMše spojené s vyslaníM koleDníkov
Aktuálne je lockdown a sväté omše za účas-
ti verejnosti nie sú povolené, z tohto dô-
vodu odporúčame napríklad požehnanie 
koledníkov cez online svätú omšu, alebo 
nahranie požehnania a rozoslanie kolední-
kom. Prosím sledujte aktuálne usmernenia, 
ak by sa situácia zmenila.

Sledujte svätú omšu spojenú s vyslaním ko-
ledníkov z celého Slovenska na TV Lux 12. 
decembra 2021 10:00 a počúvajte v Rádiu 
Lumen 11. decembra 10:00!

Ak by sa situácia zlepšila a sväté omše by boli 
povolené sa sväté omše a liturgie spojené 

s vyslaním koledníkov uskutočnia na farskej 
úrovni. Kontaktujte, prosím, vášho kňaza 
a poproste ho, či by pre koledníkov odslúžil 
vysielaciu svätú omšu v plánovanom termí-
ne 11. - 12. decembra alebo v inom termíne 
podľa dohody s vašim kňazom, napr. v deň 
koledovania, ak je to u vás zvykom.

Požehnanie koledníkov sa nachádza v kniž-
ke s požehnaniami (s. 29).

Ak by sa svätá omša mohla uskutočniť aj 
s koledníkmi, vynechajte zvyčajný program 
pre deti a občerstvenie. 
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Pri tohtoročnom koledovaní vás 
prosíme o dodržiavanie nasle-
dovných opatrení:

1. Koledujú iba zdravé deti. 
Koledníci s príznakmi COVID-19, 
nádchou či teplotou ostávajú 
doma a liečia sa.
2. Povinné rúška pre koledníkov 
aj sprevádzajúce osoby. Platí to aj 
počas spevu. Každý koledník má 
so sebou jedno náhradné rúško.
3. Koledníci používajú rukavice 
alebo dezinfekciu na ruky.
4. Koleduje sa v exteriéri (pred 
vchodom, na priedomí, pod okna-
mi), do domácnosti sa nevstupuje.
5. Udržiavame bezpečnú vzdia-
lenosť 2 m v skupinke aj od na-
vštívených rodín.
6. Koledníci nebudú prijímať 
od rodín žiadne občerstvenie. 
V prípade nepriaznivého počasia 
je potrebné mať so sebou malé 
občerstvenie a teplý čaj v ter-
moske.
7. Je potrebné informovať far-
níkov, koledníkov a ich rodičov 
o tom, ako bude koledovanie pre-
biehať (oznamy v kostole, na soci-
álnych sieťach, na výveske a pod.).
8. Koledovanie bude prebiehať 
na základe zoznamu prihláse-
ných rodín. Pri pozvaní do pri-
hlasovania a pred koledovaním 
je nutné vopred informovať, ako 
bude koledovanie prebiehať, aby 
sa rodiny pripravili (rúška, odstupy, obzvlášť , 
ak majú v rodine seniorov). Je potrebné ucho-
vať zoznamy navštívených rodín (prípadne 
čísla domov) a všetkých darcov najmenej 14 
dní od ukončenia koledovania.
9. V bytových domoch sa koleduje iba 
na chodbe príp. na schodoch (min. 2 m  
od vchodových dverí rodiny).

10. Skrátiť kolednícky program na max. 
15 min. Potrebné pripraviť program vhodný 
do exteriéru.
11. Koledovanie v kostole, napr. po svätej omši 
príp. vo forme jasličkovej pobožnosti je možné, 
ak to dovolí správca farnosti v súlade s aktuálne 
platnými pravidlami pre bohoslužby.

OPAtREnIA

opatrenia bezpečného a zoDpoveDného koleDovania
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Darček pre koleDníkov
Koledníci sa môžu tešiť na darček vo forme 
ugandskej nálepky s logom Dobrej noviny. 
Tí, ktorí nekoledovali minulý rok, dostanú 
originálnu nášivku z minulého roku. Nášivku 

si môžu koledníci našiť na svoju tašku, čiapku 
alebo obľúbené tričko. Darčeky budeme za-
sielať po obdržaní zápisnice podľa uvedených 
počtov koledníkov a sprevádzajúcich osôb. 

stacionárna poklaDnička
Stacionárna pokladnička môže byť doplnkom 
ku klasickému koledovaniu alebo možnosťou, 
ak sa u vás nebude môcť koledovať popod 
obloky.

Ak sa rozhodnete pre použitie stacionárnej 
pokladničky, dbajte prosím, aby ste dodrža-
li tieto pravidlá:
- aj stacionárna pokladnička musí byť označe-
ná oficiálnou nálepkou
- o použití stacionárnej pokladničky počas 
koledovania sa, prosím, dohodnite s vašim 
pánom farárom (tak ako pri bežnej príprave 
koledovania) 
- umiestniť ju môžete iba so súhlasom maji-
teľa nehnuteľnosti (napr. kostol, škola, pošta, 
obecný alebo miestny úrad, obchod)
- pokladničku je potrebné zabezpečiť proti 
otvoreniu a odcudzeniu (ideálne farská po-
kladnička so zámkom)

- stacionárne pokladničky môžete používať 
od 7. septembra. 2021 až do 31. januára 2022 
(prenosné iba v období 24. 12. až 6. 1.)
- o jej otvorení je potrebné vyhotoviť zápis-
nicu ako pri klasickom koledovaní (v zápisnici 
je možnosť označiť typ pokladničky prenosná/
stacionárna) 
- zápisnicu aj príspevky je potrebné poslať 
do 5 dní od otvorenia pokladničiek. Ak 
zbierku ukončíte 31. januára 2022, príspevky 
odošlite do 6. februára 2022.
- ak chcete stacionárnu pokladničku vyberať 
počas tohto obdobia priebežne, treba pri kaž-
dom otvorení vyhotoviť zápisnicu a odoslať 
peniaze do 5 dní. Pokračovať v zbierke mô-
žete, ak ju opäť zapečatíte a použijete novú 
nálepku, ktorú očíslujete podobne ako pri ko-
ledníckych skupinkách.

alternatívne Druhy koleDovania 
(ak by cez vianoce platil zákaz vycháDzania)
Buďme pripravení, že sa koledovanie môže 
na poslednú chvíľu obmedziť. V tom prípade 
je potrebné zmeniť formu koledovania a infor-
movať koledníkov, sprevádzajúce osoby, kňaza, 
prihlásené rodiny aj farské spoločenstvo.

Pre tento prípad vám navrhujeme tieto mož-
nosti:
Kolednícke video - zdieľať na sociálnych sie-
ťach a farskej webovej stránke, posielať emailom 
po prihlásení rodiny na prijatie koledníkov, 
vysielať po online svätej omši, natočte ho ešte 
cez Advent, použite grafiku Dobrej noviny (do-
stali ste ju emailom)

Koledovanie cez live stream - online prenos 
koledovania cez sociálne siete, ktoré môžete 
následne šíriť

Nahrávka cez rozhlas - okrem obecného sa opý-

tať aj napr. v domove dôchodcov alebo nemocnici

Roznášanie letákov a Dobrých novín do 
schránok - môžete pridať aj vinš, pozdrav, list 
alebo malý darček od vašich koledníkov

Výstava fotiek z projektov alebo koledovania 
z minulých ročníkov v kostole (môže dopĺňať 
stacionárnu pokladničku)

Stacionárna pokladnička - v kostole, obchode, 
na pošte, v škole alebo na miestnom úrade, 
môžete ju zvoliť, ak neplánujete klasické ko-
ledovanie, prípadne môže dopĺňať iné formy 
roznášania radostnej zvesti

Zdieľanie videí z dielne Dobrej noviny - ani-
movaného filmu alebo koledníckeho videoklipu 
na sociálnych sieťach, kolednícky klip vám po-
šleme cez Vianoce

PRIPOMÍnAME
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PRIPOMÍnAME

praviDlá verejnej zbierky 
a vyhotovenie zápisnice
Organizovanie verejnej zbierky Dobrá 
novina - 27. ročník sa spája s viacerými 
pravidlami. Jedným nich je vystavenie 
POVERENIA pre zodpovednú osobu, ktoré 
vám posielame v prílohe tohto Informač-
níka. Poverenie posielame iba prihláseným 
farnostiam, ostatným ho dopošleme hneď 
po prihlásení. Do voľných políčok na pove-
rení vpíšte mená ďalších vedúcich skupi-
niek, ktorí budú mať na starosti skupinky 
koledníkov a pokladničky.

Ďalšie dôležité usmernenia:
-  očíslovanie pokladničky – na preukaz/ 
nálepku napíšte názov farnosti (tak ako ste 
uviedli v prihláške) a číslo. Ak máte iba jed-
nu pokladničku, tak číslo 1. V prípade viace-
rých pokladničiek napr. Zázrivá č. 1, Zázrivá 
č. 2, v prípade miest s viacerými farnosťami 
napr. BA – Farnosť sv. Alžbety č. 1. A pod.). Ak 
sú filiálky prihlásené spolu s farnosťou, čís-
lujte ich pod názvom farnosti. Ak ste sa ako 
filiálka prihlásili samostatne, tak očíslujte 
pokladničku názvom filiálky. 

- zabezpečenie pokladničky proti otvore-
niu – prosíme vás o zabezpečenie poklad-
ničiek proti otvoreniu a odcudzeniu vlo-
žených príspevkov. Zabezpečte, aby počas 
koledovania nemohol nikto manipulovať 
so sumou, prípadne si rozmieňať peniaze. 
Odporúčame pokladničku zapečatiť nálep-
kou.

- odoslanie vykoledovanej sumy na ofici-
álny účet Dobrej noviny do 5 dní od ukon-

čenia koledovania u vás. Ak ste koledovali 
v posledný deň kampane 6. januára, penia-
ze odosielate najneskôr 11. januára 2022.

- vyhotovenie zápisnice - je prílohou INfor-
mačníka alebo ju môžete vyplniť aj online 
na dobranovina.sk/online-zapisnica-z-
-koledovania/. Prosíme vás vypísať sumu 
za každú pokladničku vo farnosti zvlášť 
a na záver všetky príspevky spočítať. Zápis 
o sčítaní treba urobiť po každom otvorení 
pokladničky s dátumom koledovania. Indi-
viduálne príspevky po koledovaní zapíšte 
do posledného riadku zápisnice. Dodatočné 
príspevky po zaslaní zápisnice môžete stále 
doposlať na účet Dobrej noviny, prosíme 
však o informáciu emailom/telefonicky, aby 
sme vedeli tieto príspevky priradiť k vašej 
farnosti. Použitím vášho variabilného 
symbolu nám identifikáciu platieb veľmi 
uľahčíte.

Individuálne dary môže prijímať Dobrá 
novina počas celého roku, no ak je to dar 
z vašej farnosti, radi ho po identifikácii pri-
píšeme k vašej farnosti.

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

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

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

Pri vkladaní príspevkov na účet, platbe šekom aj pri posielaní peňazí na účet Dob-
rej noviny, prosím, použite variabilný symbol, ktorý nájdete vo vašom poverení a 
na stránke Dobrej noviny v časti s prihlásenými farnosťami. Tento variabilný symbol 
je špecifický pre vašu farnosť alebo filiálku. Použitie variabilného symbolu nám po-
môže pri priraďovaní vášho príspevku. Do správy pre adresáta uveďte názov farnosti. 
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Dobrá novina v MéDiách

tv lux
V TV archíve si môžete pozrieť 
reláciu Doma je doma (22. 11.) 
o koledovaní v 27. ročníku i vysielaciu sv. 
omšu(12. 12.), ktorú celebroval bratislavský 
arcibiskup Mons. Stanislav Zvolenský. Počas 
Vianoc môžete sledovať reprízu filmu Dobrá 
novina, šťastná hodina a koledníckeho pásma 
z Podkriváňa. 

slovo+
V decembrovom čísle a na webe novín Slovo+ 
nájdete rozhovor s naším kolegom Jozefom 
Magdom, ktorý je projektovým manažérom 
pre Ugandu. V článku hovorí o zaujímavos-
tiach krajín Východnej Afriky a taktiež o kole-
dovaní počas pandémie.

ráDio luMen
Na Rádiu Lumen odporúčame detskú reláciu 
Sviatočné svetielko, kde sa koledníci môžu 
každú adventnú nedeľu ráno tešiť na témy 
z Metodických materiálov Dobrej noviny. 
Na slávnosť Narodenia Pána (25. 12.) si nalaď-
te večernú reláciu Od ucha k duchu venovanú 
Dobrej novine. Okrem toho rádio spestrí svoj 
vianočný program koledníckym pásmom 
s názvom Nesiem vám noviny v podaní našich 
koledníkov z Nitrice, Liptovských Sliačov, Det-
vianskej Huty a Látok. V archíve rádia (11. 12.) 
takisto nájdete prenos vysielacej svätej omše 
z banskobystrickej katedrály.

katolícke noviny
V januárovom čísle prinesie rubrika Misie 
príbeh kuchára George, hlavného hrdinu aktu-
álneho ročníka Dobrej noviny.

poDcasty erka
Vypočujte si eRko podcasty na kolednícke 
témy. Nájdete ich na erko.sk/podcast. V roku 
2021 sme pre vás pripravili tri relácie:

15. 10. Čo dobré podniknú koledníci Dobrej 
noviny v 27. ročníku? - s riaditeľom Dobrej 
noviny Danielom Fialom a koordinátorkou 
Miroslavou Seleckou.
24. 11. Klimatická zmena očami Dobrej no-
viny - s projektovou manažérkou Darinou 
Maňurovou
24. 12. Prišli ku vám koledníci! - s tímom 
Dobrej noviny

newsletter Dobrej noviny
Pre všetkých priateľov Dobrej noviny po-
núkame náš newsletter. Pravidelne v ňom 
prinášame aktuálne informácie o aktivitách 
Dobrej noviny na Slovensku, príbehy a zážit-
ky našich partnerov z Afriky ako aj množstvo 
zaujímavostí a pozvánok pre vás. Prihláste sa 
na bit.ly/DN-newsletter.

cestovateľské okienko
Počas Vianoc sa môžete tešiť aj na príbehy 
z projektov, ktoré Dobrá novina podporuje. 
Porozpráva vám o nich projektový manažér 
Jozef Magda v Cestovateľskom kine na RTVS 
a v relácii Cestovanie v Rádiu Lumen. 

Sledujte naše sociálne siete, v ktorých bu-
deme pravidelne informovať o mediálnych 
príspevkoch Dobrej noviny.

Dobrá novina v spolupráci s Pápežskými 
misijnými dielami vyhlasuje súťaž TROJ-
KRÁĽOVÁ KOLEDA 2022. Súťažiť sa bude 
v speve trojkráľových piesní a uskutoční sa 
v e-priestore. Je určená hlavne pre deti, ale aj 
pre všetky vekové kategórie. 

V rámci súťaže je potrebné vybrať si jed-
nu trojkráľovú pieseň, ktorá môže byť aj 
s hudobným doprovodom a oblečením. 
Pieseň je potrebné nahrať na video a poslať 

do 31. decembra 2021 na e-mailovú adresu 
info@misijnediela.sk. Nahrávka nemusí byť 
profesionálna, stačí aj z mobilného telefónu. 
Všetky piesne budú zverejnené a zároveň 
nimi budeme prosiť o podporu DOBREJ NO-
VINY. 

7 výhercovia vyhrajú misijný balíček (darčeky 
DOBREJ NOVINY a PMD). Viac na webe a so-
ciálnych sieťach Pápežských misijných diel 
a Dobrej noviny. 

súťaž
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Aj počas vianočných sviatkov budeme v prípade potreby k dispozícii 
na telefónnom čísle 0908 183 410 a na emailovej adrese dn@erko.sk. 

Po vyhodnotení zbierky vám pošleme INformačník č. 3 
s prehľadom výsledkov za jednotlivé farnosti.

Neváhajte a prihláste sa na webináre 
o koledovaní počas korony na našej strán-
ke dobranovina.sk/bezpecne a pripravte 
sa na koledovanie v tomto výnimočnom 
ročníku. 

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

Sledujte našu Fan Page Dobrej noviny 
facebook.com/dobranovina a instagram 
instagram.com/dobranovina a neza-
búdajte používať hashtagy #koledujem-
Bezpecne #sikoledujem #dobranovina 
#Vianoce

fotky a viDeá

Pozývame vás k pravidelnej modlitbe 
za nadchádzajúci 27. ročník Dobrej novi-
ny, našich partnerov v Afrike a obzvlášť 
za mier v Etiópii. 

Patrónkou aktuálnej ročnej témy Pod 
jedným Slnkom v eRku je blahoslavená 
Mária Gabriela od Jednoty, sestra z tra-
pistického kláštora v Grottaferrate v Ta-
liansku. Je pre nás vzorom v budovaní 
jednoty medzi ľuďmi a úcty ku každému 
človeku, preto na jej príhovor predkladá-
me naše úmysly Bohu.

Viac na stránke dobranovina.sk/modlime-sa-za-mier-v-etiopii.

MoDlite sa za Mier v etiópii

POZVánky


