
Ak máme pokoj v srdci, potom je aj pokoj medzi 
nami. Opravdivý pokoj nie je pohoda a bezvojnový 
stav. Usilovať sa denne o pokoj je oveľa dobrodruž-
nejšie, ako by sa mohlo zdať. 
Pravý pokoj v nás rastie a dozrieva, ak sa aktívne 
staráme o poriadok, ktorý do nášho srdca vštepil 
Stvoriteľ. O tento dar sa máme starať úprimným 
hľadaním pravdy, uzdravením srdca v milosrdenstve, 
vyháňaním násilia z našich slov a gest, odpustením, 
prekonávaním konfliktov a akčnými skutkami 
lásky. Nepremeškajme príležitosť na dobré slovo, 
úsmev, akékoľvek malé gesto, ktoré zaseje pokoj 
a priateľstvo. 

Program erka Pre Prácu 
s deťmi vo farnosti 
2017/2018

Sep

Okt
detský čin pomoci: misia pokoJa

Nov
sviečka za nenarodené deti

Dec sväté omše spojené s vysielaním 
koledníkov v diecézach

Jan

Feb

Mar

Apr

Máj

Jún

Júl

Biblické stretká

misijná púť detí

Letné tábory

Chceme sa pozerať očami VEĽKODUŠNÉHO 
srdca a objaviť viac pokoja.
Tri veľké Terézie nás pozvú na dobrodružnú misiu 
pokoja. Počas Detského činu pomoci budeme učiť 
naše srdce byť VEĽKOdušnejším ako zvyčajne. Chceme 
sa pozrieť poza smutné fakty a slúžiť pokoju v našej obci 
detskými činmi pomoci. 

Chceme prekonávať vzdialenosti a izoláciu 
STAROSTLIVOSŤOU o nový život.
Na ceste k životu – to je motto 23. ročníka Dobrej noviny. 
Svojim koledovaním prispejeme aj na program zdravotnej 
starostlivosti o tehotné ženy, mamy a ich deti v odľahlej 
oblasti Etiópie. Budeme sa učiť starostlivosti od tých, 
ktoré to vedia najlepšie - od matiek.

PRAVDIVOU a UMIERNENOU rečou chceme 
zasievať zrnká pokoja.
Slová majú vyjadrovať veci srdca a slúžiť jednote. Majú 
schopnosť vytvárať priestor pre pokoj. Meniť spúšť 
na pestrú záhradu. Počas kampane Vypni telku, zapni 
seba! budeme MIERniť naše slová od hnevu, zvlášť tie, 
ktoré používame na Facebooku. Budeme vysielať naživo 
slová pokoja. 

DOBRO
družstvo
pokoJA

Denné správy nám 
pripomínajú búrku 
na mori. Sú plné nepokoja 
a konfliktov. Nenechať sa 
strhnúť hnevom a strachom 
bude ťažké. Bude to veľké 
dobrodružstvo. Kto nám 
pomôže? Cnostní a veľko-
dušní ľudia, ktorí sú ako 
maják. Dokážu v tme a búrke osvetľovať cestu do pokoj-
ného prístavu. Majú srdce, ktoré vidí viac (veľkodušnosť). 
Majú ruky voňajúce skutkami lásky (starostlivosť) a ich 
reč zasieva zrnká pokoja (pravdovravnosť). Chceš upevniť 
dobro vo svojom srdci a stať sa takým človekom? 
Pridaj sa k nám na cestu za DOBROdružstvom pokoJA.

neBUde PoKoJ medZi ĽUĎmi, aK 
neBUde v srdCi KaŽdÉHo ČLoveKa. 

(2. november)

(25. marec)

(28. máj – 3. jún)

(12.5.: Rajecká Lesná, Levoča a Obišovce, 
26.5.: Marianka)

vypni telku, zapni seba!

(Júl – August)

Čnosti Pre viaC PoKoJa

Nie každý z nás môže 
dostať Nobelovu cenu 
za mier, ale každý sa môže 
stať šíriteľom pokoja. 
Dokonca aj deti. 

Spomeňme si predsa 
na fatimských pastierikov, 
ktorí odvážne hlásali prijaté 
posolstvo o mieri. 

Spolu s deťmi sa chceme 
učiť pokoju a stať sa šíri-
teľmi pokoja. 

Kresby sýrskych detí, ktorými vyzývajú dospe-
lých k mieru. Aid to the Church in Need, 2016. 

PoKoJ dosiaHneme vÝCHovoU K PoKoJU

Aug

veľká noc
(1.4. Veľkonočná nedeľa)

Logo

Začíname erko-stretká

dobrá novina: na ceste k životu

deň počatého dieťaťa
(pôst)

milión detí sa modlí ruženec 
za mier (18. október)

(sv. Ján XXIII., patrón ročnej témy)



Stretávaš sa s deťmi 
od 6 do 10 rokov? 

Rebrík je pravi-
delným zdrojom 
podnetov: 
témy zo života 
detí, dobrodružný 
komix, súťaže, 
tvorivé výrobky.

1
28. ročník
2017/2018

September 2017

Objavuj svet s priateľmi

MLYN V HOLÍČI 
VESELÁ

ABECEDA

1,50 ¤
Predplatné

u vydavateľa 1,35 ¤

Čo mi PomôŽe Pri PráCi 
s deťmi v erKU?

DOBRO
družstvo
pokoJA

Inšpiruj sa Luskom, lebo „čo nevygoogliš, vylúskaš“

Používaj stretkoblok

Spoznávaj hodnoty eRka

Odoberaj newsletter

ročná téma 2017/2018

www.erko.sk/dobrodruzstvopokoja
#dobrodruzstvopokoja

Priprav sa na Dobrú novinu

Zo ŽIVOTA eRka

radostnoU CestoU 
svedeCtva viery KráČame 
sPoLU maLí i veĽKí.

S deťmi na stretku:
•	 Robíme kroky k osobnej zrelosti, učíme sa 

službe druhým a rozvíjame náš duchovný život.
•	 Spoznávame svet s priateľmi, rozvíjame naše 

talenty a zručnosti.
•	 Patríme do spoločenstva eRka a zažívame Cir-

kev ako spoločenstvo z viery žijúcich a v láske 
konajúcich ľudí.

Páči sa Vám, čo robíme pre deti? 
Vidíte v tom zmysel? Podporte 

nás pravidelnou sumou. 

www.erko.sk/podportenas

DoBro
pokoJa

PomôŽte deťom 
K ZreLosti v radosti.


