
Ako sme rozhýbavali svet dobrom.









September –

vytrvalosť (vytrvaj v dobrom)

Vytrvalosť patrí tomu, kto má pred sebou veľký cieľ. 

Spočíva v pevnom a nezlomnom zameraní vôle 

pri uskutočňovaní dobrého, hodnotného diela. 

Akcia mesiaca: Pravidelná každodenná  

modlitba – námet 3+2 



Deti zrealizovali aj osemdňový 

vytrvalostný modlitbový maratón. Každý 

deň sa pomodlili modlitbu a za splnenie si 

mohli prilepiť symbol modlitby. Zároveň si 

deti do pripravených pracovných listov 

zapisovali konkrétne mená ľudí, za 

ktorých sa v daný deň modlili.

Pravidelná modlitba
Poskytli sme námet 3 + 2 z Rebríka, 

stiahlo si ho 287 ľudí (vedúcich, 

rodičov i samotných detí).

Okrem tréningu pravidelnej modlitby deti 

vyrobili aj reťaz dobrých skutkov - každý 

dobrý skutok, pomoc doma, či v škole 

si deti napísali na pásik papiera, ktoré si 

nakoniec spojili do reťaze vytrvalosti. 



Október –

vytrvalosť (vytrvaj v pomoci)

Detský čin pomoci 2014 

– Vytrvaj v pomoci 

s motiváciou 

Tajomstvo veže.

Zapojilo sa doň 

3739 detí a vedúcich 

v 154 skupinkách 

v 120 obciach.

Akcia mesiaca: zapojenie sa do kampane DČP 

a vytrvalý zber štuplíkov pre Tobiaska.



Deti vykonali viac ako 10500 dobrých skutkov - pomocí. V rámci kampane 

nazbierali 617,86 kg uzáverov z plastových fliaš, aby tak pomohli rodine 2-ročného 

Tobiaska získať drahú rehabilitačnú procedúru. Ozvala sa nám jedna firma, ktorá 

poskytla na základe našej kampane 500 kg vrchnáčikov. Aj takto sme rozhýbali 

naše okolie dobrom. 

„Deti vytrvalo nosili vrchnáčiky pre Tobiaska, chodili 

po farnosti a upozorňovali doma, kamarátov i

rodiny, že aj taký maličký vrchnáčik dokáže niekomu 

zásadne zmeniť život, vyčariť úsmev na tvári a pomôcť.

Do zberu vrchnáčikov sa zapojila celá farnosť, táto 

kampaň oslovila dokonca aj ľudí, ktorí tak často 

nechodia do kostola. Nosili nám plné tašky štuplíkov.

Pomoc Tobiaskovi našu farnosť spojila...“



November –

vďačnosť (buď vďačný)

Vďačnosť spočíva v úprimnom uznaní a ocenení prijatej láskavosti 

a v túžbe ju opätovať. Je znakom vznešenosti a prispieva k pevným, 

harmonickým medziľudským vzťahom. 

Akcia mesiaca: Lampiónový sprievod sv. Martina.



V Bratislave v rámci lampiónového sprievodu 

vďačnosti vyzbierali hygienické potreby pre deti 

utečencov. Na stretkách učili deti vedieť byť 

vďačnými za to, čo majú a vedieť sa i podeliť.

Lampiónové sprievody prebehli aj v iných mestách 

a obciach – napr. v Konskej, v Komárne, na Záhorí, 

v Krupine, Novákoch, v Hlohovci, Petržalke...

„Deti si začali viac všímať maličkosti a ďakovať 

za ne. Ozvali sa aj rodičia, že deťúrence 

začali doma viac ďakovať.“



December –

vďačnosť (ďakujeme)
Vďačnosť spočíva v úprimnom uznaní a ocenení prijatej láskavosti 

a v túžbe ju opätovať. 

Akcia mesiaca: Koledovanie Dobrej Noviny.

Poďakovanie za 20 rokov Dobrej Noviny v Primaciálnom paláci. 



V rámci rozvoja čnosti vďačnosť deti s vedúcimi pripravili 

4 dobronovinové stretnutia o vďačnosti  

STRETKO 1: Vďačnosť za všedné veci každého dňa

STRETKO 2: Vďačnosť za vzdelanie

STRETKO 3: Vďačnosť za rodinu

STRETKO 4: Vďačnosť za Dobrú novinu

„Vďačnosť je v živote veľmi dôležitá. Deti si uvedomili, že majú byť vďačné za každú maličkosť aj vo 
všedných dňoch. Vďačnosť za vzdelanie im bola spočiatku čudná, ale deď si uvedomili, že deti v Afrike 
nemajú takú možnosť, brali to úplne inak.“

Na stretkách skupinky 

vyrábali špeciálne kalendáre 

vďačnosti z Rebríka i z 

projektového kalendára 

Dobrej Noviny. 

Stena svedectiev vďaky za 

Dobrú novinu 



Január –

radosť (urobím to rád!)
Co sme videli a počuli, zvestujeme aj vám, aby ste aj vy mali 

spoločenstvo s nami. Veď my máme spoločenstvo s Otcom a 

s jeho Synom Ježišom Kristom. A toto píšeme, aby naša 

radosť bola úplná. (1 Jn 1,4-3) 

Akcia mesiaca: Snehové hry pre kamarátov.



Naša radosť sa stáva úplnou, keď sa o ňu delíme.

Pokolednícke stretko, na ktorom 

s deťmi hovorili o skutočnej radosti. 

V škole si v rámci januárovej čnosti zhotovovali vlastný rebríček hodnôt, ktoré dávajú ich životu dôvody 

na radosť. 

Skupinky vyrábali i rozličné 

darčeky pre rodičov, kamarátov 

a známych a tak rozdávali 

radosť vo svojom okolí. 



Február –

radosť (radujme sa z evanjelia)

Radosť evanjelia napĺňa srdce a celý život 

tých, ktorí sa stretávajú s Kristom. Tí, ktorí 

sa ním nechajú zachrániť, sú oslobodení od 

hriechu a smútku, od vnútorného prázdna a 

izolácie. (Pápež František) 

Akcia mesiaca: Biblický karneval.



Hľadali sme radosť v evanjeliu čítaním Biblie a 

rozprávali sa o nej i o osobných skúsenostiach súvisiacich 

s prečítaným textom. Deti dostávali na konci stretiek malé 

úlohy, ktoré mali splniť do ďalšieho stretka. 

Biblické stretká na tému 

„Ježiš nás učí pomáhať“ si 

objednalo 120 stretiek = 

1800 detí a animátorov.

Biblický karneval 

Stretkári z Gbelian pripravili pre deti radostnú duchovnú 

obnovu – víkendovku s témou Noemova archa. K tejto téme 

si pripravili aj divadlo... Deťom sa to tak zapáčilo, že po 

návrate z duchovnej obnovy zorganizovali ďalšie stretko pre 

rodičov a túto scénku odohrali opäť.



Marec –

čistota (očisti si srdce)
Čistota pripravuje dušu pre lásku a láska upevňuje dušu v čistote.

(bl. kardinál John Henry Newman) 

Akcia mesiaca: Svätá spoveď a 25.marec. eRkáro rozdávali 20 000 letákov 

a 590 plagátov kampane Deň 

počatého dieťaťa. 



Pripravili sme stretko o dôležitosti čistoty srdca, skutkov a čistého života.

Pri čistých ústach - bolo zaujímavé stretko - deti sa pýtali 

na rôzne hriechy, mnohé si ani neuvedomovali, že 

niektoré veci sú vôbec hriech, boli prekvapené zo 

spovedného zrkadielka, ktoré je fajn robiť si aj každý deň 

večer, že na to stačí pár minút, uviedli sme si príklad, že 

si ťažko spomenú na to, čo jedli na obed pred dvoma 

týždňami a aké je dôležité zapísať si svoje pocity, to čo 

nás ťaží.

Pozývali sme deti 

k očisteniu si 

srdca sv. 

spoveďou.
Po stretku niektoré deti, 

ktoré chodia na sv. 

spoveď menej pravidelne, 

šli na sv. spoveď. :)

Usilovali sme sa šíriť úctu k životu nielen 

rozprávaním sa o vývine plodu v tele 

matky, ale i vyrábaním stužiek k 25.marcu. 

Stužky stretkári rozdávali pred kostolom po 

sv. omšiach. Mamičkám, ktoré v ten deň 

stretli darovali vyrobený darček 

s poďakovaním za materstvo. 



Apríl –

čistota (čisté srdce – čisté ústa)
Stráž si svoje myšlienky, aby boli vždy láskavé, lebo z myšlienok sa 

rodia slová! (sv. František Saleský) 

Akcia mesiaca: Deň milého slova.

Rozdávali sme ľuďom myšlienky, priali peknú a požehnanú nedeľu, vyzývali ich, aby sa usmievali a 

predovšetkým my sami sme milým slovom a úsmevom svedčili o tomto dni.  Ľudia si s radosťou 

brali myšlienky, niektorí si dokonca pýtali aj viac. Ľudom sme vyčarili úsmev na tvári.  Ešte aj po 

týždni sa nám dostávala spätná väzba, že sa to ľuďom páčilo. Deti mali tiež radosť, bola to nová 

skúsenosť, odvážiť sa aj takýmto spôsobom evanjelizovať.



Mesiac bol zameraný na čistotu slov i vzťahov. 

Čnosť čistota – čisté ústa bola podľa našich detí, celkom ťažká čnosť. Zhodnotili, že 

ich jazýček je často neposlušný a povie aj to, čo by nemal. Snažili sme sa zdôrazniť 

hlavne to, že na jazyk si treba dávať naozaj veľký pozor. 

Vyrobili sme trhacie 

lístočky 

s povzbudivým citátom 

a zavesili sme to  sme 

to v Pastoračnom 

centre. 

Deťom sa páčila aktivita, keď napísali niekomu niečo milé 

a nenápadne mu to vložili do vrecka, tašky a pod. Deti to 

robili aj v škole a doma a dokonca sa chytili aj niektorí rodičia 

a navzájom si v rodine písali milé odkazy. Milé slová ich 

povzbudzovali, aby ich používali častejšie.



Pripravili sme akciu Deň milého slova – vybrali si jeden deň v miesiaci 

(niektorí i týždeň) a usilovali sa hovoriť len pekné a milé slová. Deti 

vyrobili rozličné kreatívne kartičky s povzbudzujúcim textom, či citátmi zo 

Sv. Písma a po sv. omšiach ich rozdávali ľuďom. Dokázali sme tak 

osloviť stovky ľudí, nakoľko výzva Dňa milého slova bola avizovaná i vo 

farských oznamoch po sv. omšiach všetkým zúčastneným. 

Naši farníci boli malými darčekmi milo prekvapení a prijímali ich s úsmevom. Aj takto sme sa snažili 

rozhýbať našu farnosť dobrom.

Jeden siedmak sa vyjadril, že vďaka tomuto dňu dokázal prijať spolužiaka, ktorého dovtedy veľmi nemusel, ale 

nakoľko dostal na kartičke výzvu, aby na niekom našiel niečo pozitívne a povzbudil ho, tak sa rozhodol hľadať 

niečo dobré práve na tomto spolužiakovi..... a zistil, že nie je taký, ako si myslel, a že môžu byť kamaráti.



Máj –

miernosť (menej je niekedy viac)
Miernosť je cnosť, ktorá je viac než čokoľvek iné prejavom, že človek 

vlastní sám seba. Nevlastnia ho jeho emócie a túžby po pomste alebo po 

iných vrtochoch, ale on sám rozhodne, čo urobí. (sv. Tomáš Akvinský) 

Akcia mesiaca: Púť detí a VTZS.



Miernosť na púti detí – Pripravili sme katechézu o miernosti. Deti si už počas púte 

dali úlohu - snažili sa byť s inými deťmi počas celej púti mierni. Napr. pri hrách, či pri 

nakupovaní v stánkoch. 

Misijná púť Rajecká Lesná – katechéza

Rajecká Lesná sv. omša 

Riešenie úloh v Levoči 

o čnosti miernosť. 
Púť v Levoči 



Počas celého VTZS  týždňa sa 5678 detí a 930 zodpovedných dospelých usilovalo 

zmierňovať svoje nároky v 127 obciach. V 154 zapojených skupinkách rozvíjalo miernosť 98 

eRko stretiek, 24 škôl, 14 rodín a 17 farností a obcí. 

V programe týždňa sme hovorili o miernosti vo využívaní elektroniky; v nakupovaní neustále 

nového oblečenia; Miernosť vo vlastnení, Miernosť v spotrebe vody (šetrenie vodou); 

v životospráve a vo využívaní času. 







„Deti si uvedomili, že nie všetko čo majú 

alebo čo chcú mať aj naozaj potrebujú.. že 

majú veľmi veľa...“ 

„Deti pochopili, že nemajú byť lakomé a 

niekedy stačí aj málo, aby boli šťastné a 

spokojné. A prebytočné veci, hračky a rôzne 

iné veci môžu aj darovať a potešiť nimi 

druhých ľudí.“ 

„Deti si zapamätali, že je dôležité "krotiť" sa 

vo všetkom, čo sa dá, pretože v dnešnej 

dobe robíme naozaj veľa vecí "až príliš", ale 

najviac asi v jedení sladkostí a nezdravých 

jedál, v chcení všetkého, aj toho, čo 

nepotrebujeme a tiež v používaní IKT a 

pod...“

„Myslím, že každý deň im ponúkol možnosť 

žiť aj inak a učiť sa miernosti vo všetkom, čo 

im  svet ponúka.“  



Jún –

žijeme čnosti 

v spoločnosti
Akcia mesiaca: Deň radosti spojený s ocenením čnostných ľudí.

Ročná téma RSD bola pre detí a aj nás animátorov veľkým prínosom. S deťmi 

sme sa naučili, že v často unáhlenom živote zabúdame na to najdôležitejšie. Na 

to všetko, čo sa v nás skrýva. Naučili sme sa byť viac všímavejšími a budovať 

vzťah nielen s našimi kamarátmi ale aj s naším Pánom.  ĎAKUJEME! 



Pri príležitosti vyvrcholenia 25-ho roku života eRka – chceme udeliť 

toto ocenenie všetkým, ktorí svojim príkladom pritiahli ďalších, ktorí 

svojim životom oslovili a priniesli svojim svedectvom radostnej 

cesty z viery viac Dobra do každodenného kráčania s Bohom 

a k Bohu. Tým, ktorí rozhýbali svet dobrom.



Seminár Deti v spoloČNOSTI

• 19. septembra 2015, 14.00 – 17.30

• Bratislava

• za účasti detskej skupinky RSD

• Deti v strede – zisťovanie potrieb detí v detských a 

mládežníckych organizáciaách

• Čnosti – charakter detí v necharakternej spoločnosti

• Čnostné líderstvo – nevyhnutnosť pre výchovu k 

čnostiam

• Ako žiť čnosti v spoloČNOSTI – skúsenosť eRka


