Prezidentka Zuzana Čaputová dnes prijala koledníkov Dobrej noviny z
Liptovských Sliačov
Prezidentka Zuzana Čaputová prijala dnes o 13:00 koledníkov Dobrej noviny. Tisíce
koledníkov z celého Slovenska reprezentovala skupinka z Liptovských Sliačov, ktorí
koledujú vo svojej rodnej obci od samého začiatku koledníckej akcie, nepretržite už
27 rokov.
Riaditeľ Dobrej noviny Daniel Fiala vo svojom úvodnom príhovore poukázal na to,
ako je celý svet prepojený: “Súčasná situácia nám okrem ťažkostí ukazuje, ako veľmi
sme vo svete prepojení a ako naše skutky môžu ovplyvniť človeka v inej časti našej
planéty. My to dobre vieme, pretože vidíme ovocie koledovania a solidarity v životoch
ľudí, ktorí vďaka verejnej zbierke dostávajú šancu žiť dôstojne. Každý rok nás štedrosť
Slovákov presviedča, že sme spoločnosť, ktorej záleží na osude tých, ktorí žijú v
náročných životných podmienkach, napríklad aj v krajinách subsaharskej Afriky.”
Krátko sa vrátil aj k septembrovej návšteve Svätého Otca Františka a jeho odkazu
mladým Slovákom: “my sa každý rok cez koledovanie rozhodujeme konať v duchu
tejto jeho výzvy: vstať z pohodlia našich domovov do mrazivej zimy, ohlásiť dobrú
novinu našim susedom, rodinám, starým ľuďom, ale i núdznym v Keni, Ugande,
Etiópii, Južnom Sudáne a prispieť tak svojou troškou k lepšiemu a dôstojnejšiemu
životu chudobných.”
Koledníci prezidentke Zuzane Čaputovej zaspievali, zavinšovali a popriali veľa
požehnania v roku 2022. Na záver svojho vystúpenia na nádvorí Prezidentského
paláca ju obdarovali symbolickým darčekom, bábikou v kabani, tradičnom
dievčenskom ľudovom kroji z Liptovských Sliačov. Prezidentka koledníkom Dobrej
noviny poďakovala za návštevu, všetky želania ako aj za ich radostnú službu v tejto
náročnej dobe. Zároveň vyjadrila radosť z udržiavania ľudových tradícií a záujem
dozvedieť sa, odkiaľ sa deti dostali ku koledovaniu. Dobrej novine zaželala úspešný
ročník a dobrý výsledok zbierky, aby mohla naďalej pokračovať v podpore afrických
projektov.
***
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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