Prezidentka Zuzana Čaputová prijme koledníkov Dobrej noviny
Prezidentka Zuzana Čaputová prijme vo štvrtok 13. januára 2022 o 13:00 koledníkov
Dobrej noviny. Tisíce koledníkov z celého Slovenska bude reprezentovať skupinka z
Liptovských Sliačov. Vzhľadom na aktuálne pandemické opatrenia sa prijatie
uskutoční na nádvorí pred Prezidentským palácom.
Koledovali tvorivo aj počas korony
Dobrá novina už 27 rokov pozýva deti a mladých ľudí zapojiť sa do vianočnej
koledníckej akcie v období od 24. decembra do 6. januára. Tradičnou formou
prinášajú koledníci vianočnú radosť z narodenia Krista do rodín a k osamelým ľuďom
a zároveň ponúkajú príležitosť podporiť rozvojové projekty pre núdznych na africkom
kontinente.
Koledovanie symbolicky odštartoval špeciálny vianočný klip s koledníkmi z Bošáce a
speváčkou Janais. Vianočnú zvesť roznášali koledníci vo viac ako 540 farnostiach po
celom Slovensku vrátane Slovenských katolíckych misií v Bruseli a Luxemburgu.
Ku svojej radostnej službe v duchu motta Poďme niečo dobré podniknúť pristúpili
koledníci Dobrej noviny skutočne tvorivo. Koledníci z Novej Vsi nad Žitavou, Ľubice a
Nevoľného zakoledovali vo svojej obci popod obloky a oživili tak dávnu tradíciu.
V Poltári, Kamenici či Devínskej Novej Vsi natočili koledníci vianočné kolednícke
videá, ktoré zdieľali na sociálnych sieťach. Vo viacerých obciach zazneli vianočné
koledy a vinše počas svätých omší či prostredníctvom živého online vysielania.
“Vzhľadom na situáciu sme sa rozhodli, že budeme koledovať v chráme a na
liturgiách. Nezapojili sa len deti, ale aj mladí, ktorí inak deti sprevádzajú. So svojím
programom vystúpili pred večernými obradmi v chráme,” hodnotí Mária Labašková,
zodpovedná za Dobrú novinu v Malcove, ich zapojenie a dodáva: “Ešte predtým však
išli zakoledovať záchranárom, ktorí mali službu na záchranke v Malcove, a tak ich
povzbudiť a potešiť počas služby, ktorú mali na Štedrý deň. Každý z koledníkov im
doniesol aj kúsok domova v podobe koláčikov, ovocia a sladkostí. Musím povedať, že
to bol nezabudnuteľný zážitok.”
Možnosti podpory Dobrej noviny a aktuálny stav zbierky
Priebežný stav zbierky k 12. januáru 2022 predstavuje sumu 394 686,32 eur.
Konečný počet zapojených koledníkov, navštívených rodín, ako aj celkový výsledok
verejnej zbierky bude známy koncom marca 2022.

Dobrá novina podporí v roku 2022 projekty zamerané na drobné podnikanie a obživu
2-tisíc farmárov a detskú nemocnicu CURE na východe Ugandy, ale aj vzdelávanie a
zdravotnú starostlivosť vo viacerých centrách pre deti so špeciálnymi potrebami v
Keni či zabezpečenie nezávadnej pitnej vody pre pastierske komunity v Keni a Etiópii.
Verejnú zbierku je možné podporiť až do 31. marca 2022 darom na účet SK77
1100 0000 0029 4045 7894 alebo online na www.dobranovina.sk/podporim.
***
Kolednícku akciu Dobrá novina organizuje eRko – Hnutie kresťanských spoločenstiev
detí v spolupráci s katolíckymi farnosťami v približne 800 mestách a obciach na
celom Slovensku.
Verejná zbierka Dobrá novina – 27. ročník je zapísaná v registri verejných zbierok MV
SR pod č. 000-2021-018310 zo dňa 21. 5. 2021 na všeobecne prospešný účel
rozvojovej spolupráce a humanitárnej pomoci.
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