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Trinásťročný Raila (vľavo) sa stal tvárou 
28. ročníka Dobrej noviny. Inšpirovaný 
svojimi rodičmi, ktorí sa zapojili do projektu 
organických záhrad, sa aj on snaží meniť 
suché oblasti Samburu na úrodné záhrady 
sadením stromčekov. Dobrá novina, 2022
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Pozdravujem vás, milí koledníci!
Kratšie a chladnejšie dni sú akousi predzvesťou blížiacich sa Vianoc a pre mňa 
to vždy tak trochu znamená blížiaci sa stres a starosti. Premýšľam, čo všetko 
treba naplánovať, zabezpečiť, ako to zorganizovať, dohodnúť, komu zavolať...

Vo vianočnom období chodievame koledo-
vať a je to naozaj pekná akcia, no vyžaduje si 
veľa času a energie. Začiatok je náročný, stále 
ho presúvam na neskôr, no keď sa naštartu-
jem, ide to. Postupne pribúdajú rôzne úlohy, 
niektoré sa zase vyriešia akoby samé. Je to 
celkom dynamický proces, úplne chápem, čo 
teraz prežívate. A okrem dobronovinových 
starostí sú tu ešte ďalšie povinnosti a úlohy: 
škola, skúšky, práca, nákupy, upratovanie... 
Tlak z časovej tiesne je nepríjemný a stresu-
júci, no môže byť aj veľmi motivačný a posúvať 
hranice našich schopností. Zrazu zvládame 
nevyriešiteľné úlohy a sme prekvapení sami 
zo seba. No napriek tomuto predvianočnému 
kolotoču musím priznať, že Advent je pre mňa 
obdobie nečakaných okamihov, keď sa nachvíľu 
zastavím. Vtedy vnímam, čo je naozaj dôležité 

a všetky nepodstatné veci sa zahalia do bielej 
hmly. Akoby nejaké svetlo spôsobovalo, že 
vidím jasnejšie. A to je parádny pocit... Začínam 
sa tešiť na to, čo ma čaká: na deti, ako budú 
celou cestou hrkať tamburínou, ako vysypú 
letáky do snehu, ako sa na mňa otočia, keď za-
budnú text, ako mi budú volať animátori z inej 
skupinky zrovna počas koledovania v rodine, 
ako budeme hľadať domy a tiež na ľudí, ako 
nás budú volať obutých až do obývačky, ako 
budú s nami spievať, ako nás budú nútiť jesť 
koláčiky, ako sa im budú chvíľami lesknúť oči 
i na rodičov, ako prídu vyzdvihnúť uzimené 
deti a poďakujú za našu službu.

A keď príde deň D, pozbieram všetky sily 
a s plným nasadením i očakávaním, ako to celé 
dopadne, vykročím za novým cieľom: Povedať 
všetkým, čo sa stalo, ohlásiť dobrú novinu, za-
tieniť všetky zlé správy tou najkrajšou zvesťou, 
ktorá prináša radosť a pokoj do našich sŕdc, 
aspoň na chvíľu „zmeniť púšť na záhradu“. 
A ktovie, možno to nie je na chvíľu...

Prajem vám, aby ste aj vy počas adventu 
zažili nečakané okamihy, aby ste videli jasnejšie 
a aby ste nestratili chuť meniť púšte na záhrady 
práve tu a práve teraz.

Majte požehnaný čas.

Zuzana Mitošinková
členka Komisie Dobrej noviny za Žilinskú diecézu

PRÍHOVOR
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Kolednícke stretká a adventná príprava
Povzbudzujeme vás, aby ste sa spolu s ko-

ledníkmi dobre pripravili na Vianoce formou 
koledníckych stretiek. Využite pri ich prípra-
ve najnovší Koledník a Metodické materiály 
s kopou zaujímavých námetov a aktivít alebo 
podrobný manuál Ako robiť kolednícke stre-
tká. Advent môžu malí koledníci prežiť spolu s 
adventným kalendárom Pastierik zo Samburu 
a posledné dni pred Vianocami môžete spolu 
putovať a hľadať prístrešie pre Svätú rodinu 
prostredníctvom modlitby deviatnika Kto dá 
prístrešie Svätej rodine? Ak by ste ešte potre-
bovali viac kusov materiálov, ozvite sa, prosím, 

na dn@erko.sk. Mnoho z nich je k dispozícii na 
www.dobranovina.sk/materialy.

Vďaka Bohu za čas očakávania, za dar 
Adventu. Čo keby už zajtra by boli Viano-
ce? Len tak bez prípravy. Dokázal by som si 
vôbec uvedomiť, aký Dar sa práve narodil? 
Pripravme sa na Vianoce počas koledníckych 
stretiek, v modlitbe deviatnika i na svätých 
omšiach s našimi biskupmi. Ďakujem za da-
rovaný čas prípravy, aby som dokázal prijať 
ten najväčší DAR. Pripravte cestu Pánovi!

Koledovanie v Ríme
Skupinka koledníkov z Liptovských Slia-

čov bude na prelome rokov reprezentovať 
Dobrú novinu v Ríme. Spolu s koledníkmi 
z Rakúska, Nemecka, Maďarska, Švajčiarska 
a Južného Tirolska sa zúčastnia svätej omše 
s pápežom Františkom 1. januára 2023. 
V modlitbách budú myslieť na všetkých ko-
ledníkov. Rovnako prosíme o modlitby pre 
túto kolednícku výpravu.

KOLEDOVANIE DOBREJ NOVINY

Koledovanie 
u prezidentky
Aj v 28. ročníku sa chystáme navštíviť spolu 

s koledníkmi Prezidentský palác a zakoledovať 
pani prezidentke. Koledníkov budú reprezen-
tovať skupinky z Banskobystrickej diecézy 
a Trnavskej arcidiecézy. 

Vľavo: Koledníci z Liptovských Sliačov s pani 
prezidentkou. Dobrá novina, 2022

Hore: Koledníci z Jakubian na návšteve u otca 
kardinála Tomka vo Vatikáne. Dobrá novina, 2020
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O 10 dní koledujeme – 
webinár
Webinár sa bude konať 14. decembra 19:00 

na ZOOMe. O posledných krokoch v príprave 
koledovania a aktuálnych opatreniach. Pozván-
ku ste už dostali emailom.

Rozvojový webinár
Ani tento rok vás neobídeme s rozvojovým 

webinárom. Už 15. decembra o 19:00 sa 
môžete tešiť na rozprávanie o Samburu, a to 
prostredníctvom dvoch výnimočných hostí: 
Jarky Körmendyovej, dobrovoľníčky, ktorá strá-
vila v Keni 6 mesiacov a Guillerma Álvareza, 
„Mema“, kňaza zo samburijského Barsaloi. Pre 
viac informácií a prihlasovanie sledujte náš 
dobronovinový web.

Koledovanie 
v 28. ročníku
Zapojte sa do koledovania opäť naplno 

a tradične OD DOMU K DOMU! Ďalšie for-
my koledovania sú koledovanie na svätých 
omšiach a jasličkových pobožnostiach. Taktiež 
sa môžete zapojiť zbieraním darov do stacio-
nárnej pokladničky alebo roznášaním letákov 
a Dobrých novín Dobrej noviny do poštových 
schránok.

Ak by sa situácia zmenila, budeme vás 
informovať. V prípade rapídneho zhoršenia 
situácie sledujte náš web, sociálne siete alebo 
nám napíšte email alebo volajte do kancelárie 
Dobrej noviny. 

Ak máte konkrétne otázky k priebehu ko-
ledovania, napíšte nám, alebo sa zúčastnite 
webináru 14. decembra.

POZÝVAME

Vysielačky
Neváhajte, pozvite deti a ich rodiny a príďte 

spoločne sláviť eucharistiu s vaším diecéznym 
biskupom. Na tretiu adventnú nedeľu už tradič-
ne pozývame na tzv. vysielačky. Počas víkendu 
10. a 11. decembra budú prebiehať diecézne 
sväté omše a sväté liturgie na týchto miestach:. 
• v sobotu sväté omše v Banskej Bystrici, 

Bratislave, Levoči, Ružomberku a Trnave 
a svätá liturgia v Košiciach

• v nedeľu sväté omše v Prešove, Ľubiši, 
Nitre, Poltári a Gbeľanoch a svätá liturgia 
gréckokatolíckych koledníkov v Prešove

Detailné informácie 
nájdete na

Svätú omšu spojenú s vyslaním koledníkov 
žilinskej diecézy vo farnosti Svätej rodiny 
v Považskej Bystrici celebroval diecézny biskup 
Mons. Tomáš Galis. Dobrá novina, 2021
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SPRÁVY A PROGRAMOVÉ TIPY V MASMÉDIÁCH

Dobrá novina v médiách
TV LUX

V televízii LUX si môžete 
pozrieť reláciu Doma je doma 
z 7. 11. 2022 s témou Cestou 
necestou aj reláciu o 28. ročníku Dobrej noviny 
5. decembra. Sledujte aj svätú omšu spojenú 
s vyslaním koledníkov z Poltára 11. 12. 2022.

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. Vo vy-
sielaní Rádia Lumen si môžete vypočuť aj sväté 
omše spojené s vyslaním koledníkov v Banskej 
Bystrici a v Košiciach (10. decembra). V nede-
ľu si vypočujte prenos z Nitrianskej katedrály 
(11. decembra). Aj tento rok sa môžete tešiť 
na reláciu Od ucha k duchu, ktorú si budete 
môcť vypočuť 24. decembra.

Katolícke noviny  
a súťaž s naším newslettrom

Vo vianočnom dvojčísle nájdete článok 
o 28. ročníku Dobrej noviny. Zapojte sa do 
súťaže o zaujímavé knihy zo Spolku svätého 
Vojtecha. Odoberajte náš newsletter a pošlite 
správnu odpoveď na súťažnú otázku:
bit.ly/DN_newsletter

Cestovateľské okienko
Počas Vianoc sa môžete tešiť aj na príbe-

hy z projektových ciest pracovníkov Dobrej 
noviny v reláciách Cestovateľské kino na Rá-
diu Slovensko a Cestovanie na Rádiu Lumen. 
Archív relácií nájdete včas aj na našom webe 
a nezabudnite sledovať ani naše sociálne siete.

Podcasty eRka
Vypočujte si eRko podcasty na kolednícke 

témy. Nájdete ich na erko.sk/podcast. V roku 
2022 sme pre vás pripravili relácie:
• 7. 10. Dobrá novina #sikoleduje už 

28. rok – s koordinátorkou Miroslavou 
Seleckou a projektovou manažerkou 
Luciou Jantošovičovou

• 18. 11. Otec Marián v Afrike – o misijnej 
službe v africkej Keni s kňazom 
o. Mariánom Kašajom

• 9. 12. Zahraničný špeciál s Jarumalcami
• 23. 12. Vianočný podcast s prekvapením J

Sledujte naše sociálne siete, v ktorých 
budeme pravidelne informovať 

o mediálnych príspevkoch Dobrej noviny.
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DÔLEŽITÉ INFORMÁCIE

PRAVIDLÁ VEREJNEJ ZBIERKY 
A VYHOTOVENIE ZÁPISNICE

ORGANIZOVANIE VEREJNEJ ZBIERKY DOBRÁ NOVINA – 28. ROČNÍK SA SPÁJA 
S VIACERÝMI PRAVIDLAMI. 

POVERENIE pre zodpovednú osobu
Poverenie posielame iba prihláseným far-

nostiam, ostatným ho dopošleme hneď po 
prihlásení. Do voľných políčok na poverení 
vpíšte mená ďalších vedúcich skupiniek, kto-
rí budú mať na starosti skupinky koledníkov 
a pokladničky.

OČÍSLOVANIE POKLADNIČKY
Na preukaz, čiže nálepku napíšte názov far-

nosti (tak ako ste uviedli v prihláške) a číslo. Ak 
máte iba jednu pokladničku, tak číslo 1. V prí-
pade viacerých pokladničiek napr. Zázrivá č. 1, 
Zázrivá č. 2, v prípade miest s viacerými farnos-
ťami napr. BA – Farnosť sv. Alžbety č.1. a pod.). 

ZABEZPEČENIE POKLADNIČKY PROTI 
OTVORENIU

Prosíme vás o zabezpečenie pokladničiek 
proti otvoreniu a odcudzeniu vložených prí-
spevkov. Zabezpečte, aby počas koledovania 
nemohol nikto manipulovať so sumou, prípad-
ne si rozmieňať peniaze. Odporúčame poklad-
ničku zapečatiť nálepkou.

ODOSLANIE VYKOLEDOVANEJ SUMY
Odošlite vykoledovanú sumu na oficiálny 

účet Dobrej noviny do 5 dní od ukončenia ko-
ledovania u vás. Ak ste koledovali v posledný 
deň kampane 6. januára, peniaze odosielate 
najneskôr 11. januára 2023.

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 poukáž-
ky, predtlačené nájdete v prílohe.

Pri vkladaní príspevkov na účet, platbe še-
kom alebo bankovom prevode na účet Dobrej 
noviny, prosím, použite VARIABILNÝ SYM-
BOL, ktorý nájdete vo vašom poverení a na 
stránke Dobrej noviny www.dobranovina.sk/
prihlasene-farnosti. Tento variabilný symbol 
je špecifický pre vašu farnosť alebo filiálku a je 
nový pre každý ročník. Použitie variabilného 
symbolu nám pomôže pri priraďovaní vášho 
príspevku. Do správy pre adresáta uveďte 
názov farnosti. 

VYHOTOVENIE ZÁPISNICE
• je zákonnou požiadavkou realizácie verejnej 

zbierky

• zápisnicu nájdete ako prí-
lohu Informačníka 2 alebo 
ju môžete vyplniť online na

• vypíšte sumu za každú pokladničku zvlášť
• individuálne dary po koledovaní zapíšte do 

posledného riadku zápisnice
• dodatočné príspevky po zaslaní zápisnice 

môžete stále doposlať na účet Dobrej noviny, 
prosíme však o informáciu emailom/telefonic-



INFORMAČNÍK Č.2 DECEMBER 2022 | 7

DÔLEŽITÉ INFORMÁCIE

ky, aby sme vedeli príspevky priradiť k vašej 
farnosti. A opäť uveďte VS vašej farnosti.

• zápisnicu podpísanú dvoma dospelými 
osobami (napr. zodpovedná osoba a kňaz 
príp. rodič dieťaťa či dospelá sprevádzajúca 
osoba) pošlite do 5 dní od ukončenia 
koledovania poštou na adresu eRka – 
HKSD, Miletičova 7, 821 08 Bratislava 2 
alebo emailom (naskenovanú, odfotenú) na 
dn@erko.sk
Ak budete odporúčať posielanie individuál-

nych darov na účet Dobrej noviny, pripomeňte 
aj informáciu o variabilnom symbole vašej far-
nosti. Individuálne dary môže prijímať Dobrá 
novina počas celého roku.

Darček pre koledníkov
Koledníci sa môžu tešiť na darček vo forme 

sady krásnych nálepiek. Darček vám pošleme 
po prijatí zápisnice. Ak by ste darčeky potre-
bovali skôr kvôli pokoledníckemu stretku, na-
píšte nám na dn@erko.sk a budeme sa snažiť 
poslať skôr.

Stacionárna pokladnička
Stacionárna pokladnička môže byť doplnkom 

ku klasickému koledovaniu najmä pre ľudí, ku 
ktorým nemohli zavítať koledníci, no chceli by 
sa podeliť o svoj dar.

Ak sa rozhodnete pre použitie stacionárnej 
pokladničky, dodržujte, prosím tieto pravidlá:

• aj stacionárna pokladnička musí byť označená ofi-
ciálnou nálepkou

• použitie stacionárnej pokladničky počas koledovania 
dohodnite s vašim pánom farárom (tak ako pri bežnej 
príprave koledovania) 

• umiestniť ju môžete iba so súhlasom majiteľa nehnu-
teľnosti (napr. kostol, škola, pošta, obecný alebo 
miestny úrad, obchod)

• pokladničku je potrebné zabezpečiť proti otvoreniu a 
odcudzeniu (ideálne farská pokladnička so zámkom)

• stacionárne pokladničky môžete používať od 7. sep-
tembra. 2022 až do 31. januára 2023 (prenosné iba 
v období 24. 12. až 6. 1.)

• o jej otvorení je potrebné vyhotoviť zápisnicu 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 2023, príspevky odošlite do 5. februára 2023.

• ak chcete stacionárnu pokladničku vyberať počas 
tohto obdobia priebežne, treba pri každom otvorení 
vyhotoviť zápisnicu a odoslať peniaze do 5 dní. 
Pokračovať v zbierke môžete, ak ju opäť zapečatíte 
a použijete novú nálepku, ktorú očíslujete podobne 
ako pri koledníckych skupinkách.

Trojkráľový sprievod
Po dvojročnej prestávke je Dobrá novina 

opäť spoluorganizátorom Trojkráľového sprie-
vodu, ktorý sa bude konať 6. januára 2023.

Zapojte sa aj so svojimi koledníkmi či deťmi 
zo stretiek a buďte súčasťou peknej tradície.

Ak by ste sa radi o sprievode dozvedeli viac, 
chcete sa poradiť o možnostiach dopravy alebo 
by ste sa radi zapojili ako dobrovoľníci, ozvite 
sa koordinátorke Zuzke Hallovej na:

zuzka.hallova@erko.sk.Trojkráľový sprievod ulicami Bratislavy, 
Barbora Jančárová, 2020



Pozývame vás 
k modlitbe
Pozývame vás k spoločnej modlitbe za 28. 

ročník Dobrej noviny, našich partnerov v Af-
rike, obzvlášť za mier vo svete a za dážď pre 
krajiny vo východnej Afrike, ktoré už dlho trápi 
veľké sucho.

POZÝVAME

Informačník Dobrej noviny vydáva eRko – HKSD pre vnútornú potrebu. Kontakt: eRko – HKSD, 
Miletičova 7, 821 08 Bratislava, www.dobranovina.sk, e-mail: dn@erko.sk; mobil: 0908 183 410; 

Zodpovední redaktori: Miroslava Selecká a Daniel Fiala. Sadzba a grafika: Pavol Borodovčák. 
Neprešlo jazykovou korektúrou.

Večné Slovo, Jednorodený Syn Boží,
nauč nás pravej veľkodušnosti.
Nauč nás Tebe slúžiť, ako si to právom 

zasluhuješ.
Aby sme dávali a nepočítali,
aby sme bojovali a nedbali na rany,
aby sme pracovali a netúžili po odpočinku,
aby sme sa obetovali a nečakali inú odmenu 

ako vedomie,
že sme splnili Tvoju svätú vôľu. Amen

Dobrý Bože, posilňuj vo mne živú vieru,
veď ma jej radostnou cestou.
Nauč ma jednoduchosti a pravdivosti,
nauč ma zodpovednosti a dôvere.
Uč ma dobrovoľne slúžiť a obetovať sa,
rásť v úcte a solidarite so všetkými,
a tak vytvárať otvorené spoločenstvo
z viery žijúcich a v láske konajúcich ľudí. 

Amen.

Svätí košickí mučeníci, Štefan, Melichar 
a Marek, orodujte za nás!

Fotky a videá
Aj tento rok sa potešíme fotkám a videám 

z koledovania. Nezábudajte fotiť na šírku J. 
Posielajte ich na dn@erko.sk
alebo na facebook.com/dobranovina.

Sledujte našu Fan Page Dobrej noviny
facebook.com/dobranovina
a instagram.com/dobranovina a nezabúdaj-

te používať hashtagy #zmenmepustnazahradu 
#sikoledujem #dobranovina #Vianoce.

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.

Koledníci z Ľubice, Dobrá novina 2021


