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Spoločne si sporili, dnes podnikajú

Arcidiecézu Tororo tvorí 46 
farností. 69 svojpomocných 
skupín v nich vzniklo zo 
spoločenstiev mladých, 
katechétov či žien. Vďaka 
podpore absolvovali 
školenia od základnej 
gramotnosti až po 
marketing a vypracovali si 
podnikateľský plán.

Foto: Dobrá novina, 2019



Malí bojovníci z nemocnice Cure

Detská nemocnica CURE 
Uganda v meste Mbale sa 
špecializuje na 
neurochirurgické operácie detí, 
napríklad aj na rázštep 
chrbtice, ktorý mala malá 
Mercy.

Foto: CURE Mbale, 2020



Dom prozreteľnosti búra predsudky

Rehoľné sestry a sociálni pracovníci v 
Dome prozreteľnosti sa starajú o 30 
detí so špeciálnymi potrebami, hmotne 
a finančne podporujú rodiny 18 detí 
priamo v komunite.

Foto: LSOSF, 2021



Vzdelanie a zručnosti bez rozdielu

Komunitná organizácia HEfDA 
z mestečka Karsa na juhu Etiópie sa 
venuje začleňovaniu detí so 
zdravotným znevýhodnením do skôl 
a vzdelávaniu ich rodičov i širšej 
komunity. 

Foto: HEfDA, 2021



Viac vody pre pastierov a ich zvieratá

Vďaka vybudovaným 
zemným priehradám už 
nemusia pastieri hľadať 
v období sucha pastviny 
pre svoje zvieratá ďaleko 
od domova. 

Foto: MCSPA, 2020



Pitná voda bez čakania

Vďaka aplikácii WaterApp majú 
skúsení vodní a solárni technici diecézy 
Lodwar v kenskej Turkane 
najaktuálnejší prehľad o stave vodných 
zdrojov, čo zefektívňuje koordináciu, 
šetrí najazdené kilometre a skracuje čas 
čakania na vodu.

Foto: MCSPA, 2021



Vytvárajú priestor 
pre dôstojný život detí

Združenie profesionálov z oblasti 
špeciálneho vzdelávania (SEP) je 
organizácia zameraná na školenia 
pre rodičov, učiteľov a 
pracovníkov pracujúcich s deťmi 
so špeciálnymi potrebami. 
Venujú sa aj osvetovej činnosti.

Foto: SEP, 2021



Vytrvalá práca sa vypláca

Centrum pre deti Songa Mbele na 
Masomo v slume Mukuru v Nairobi sa 
venuje deťom s fyzickým i mentálnym 
znevýhodnením, najmä formou 
fyzioterapií, a taktiež doučovaním. 

Foto: SMnM, 2021



Modlitba

Bože, Večný Pastier, ktorý si vzbudil v blahoslavenej Márii Gabriele túžbu 

obetovať svoj život za jednotu všetkých kresťanov, daj, nech sa na jej 

príhovor priblíži deň, kedy sa všetci veriaci v Krista zídu pri oltári Tvojho 

Slova a Tvojho Chleba 

a budú ťa chváliť jedným srdcom a jedným hlasom.

Daj nám milosť radostného a bezpečného koledovania a vytúžený mier 

pre partnerov Dobrej noviny, obzvlášť v Etiópii, o ktorú ťa prosíme na jej 

príhovor. Skrze Krista nášho Pána. Amen

Otče, náš… Zdravas, Mária… Sláva Otcu…



Ďakujeme za pozornosť :) 


