
 

 

Biskup z Etiópie sa zúčastnil svätých liturgií v Michalovciach a Prešove 

 

Biskup Adigratskej eparchie Tesfaselassie Medhin Fessuh sa 2. a 3. decembra zúčastnil svätých liturgií 

spojených s vyslaním koledníkov Dobrej noviny na Východnom Slovensku. 

Na fatimskú sobotu zavítal do Michaloviec, kde sa zišlo vyše 80 koledníkov zo štyroch farností.   

Vo svojej kázni vladyka Milan Chautur upriamil pozornosť veriacich na Bohorodičku, ktorá otvorila 
cestu do neba svojím súhlasom Kristovho príchodu na svet. Takto sa stala  vzorom dokonalého 
správania a jej syn Ježiš Kristus zdrojom sily pre každého, kto takto chce konať.  

Na záver liturgie, po modlitbe molebenu k Presvätej Bohorodičke a po požehnaní Dobrej noviny oboma 
biskupmi, etiópsky biskup poďakoval v mene svojej eparchie všetkým veriacim a dobrodincom, ktorý 
skrze Dobrú novinu pomáhajú jeho eparchii, nielen kresťanom, ale všetkým ľudom, ktorí v nej žijú. 
Vyjadril svoju vďačnosť aj za možnosť zúčastniť sa na tejto liturgii, vidiac v nej podobnosť s liturgiou, 
vychádzajúcej z koptskej tradície, ktorú slávia v Adigrate.  

Povzbudil obyvateľov Slovenska, vidiac ho ako krajinu plnú požehnania a viery, ďakujúc svedectvu 
mučeníkov, najmä bl. Metodovi Dominikovi Trčkovi, pri ktorého ostatkoch v bočnom oltári baziliky mal 
možnosť sa pomodliť. Svoj príhovor zakončil vianočnou piesňou Sláva Bohu na výsostiach v jeho 
rodnom jazyku. 

Na druhý deň, v nedeľu 3. decembra zavítal biskup do Prešova, kde sa v Katedrále sv. Jána Krstiteľa 

stretol s vyše 300 koledníkmi zo 17 farností Prešovskej archieparchie. Svätú liturgiu slávil prešovský 

arcibiskup a metropolita Ján Babjak za účasti viacerých kňazov. 

Vladyka Ján v homílii povzbudil koledníkov ku konaniu dobrých skutkov nielen cez Vianoce, ale počas 

celého života. Vyzdvihol, že konaním dobra vylepšujú svoje srdcia, aby boli láskavejšie a radostnejšie. 

Zároveň deťom pripomenul, aby nezabúdali na vďačnosť. 

Biskup Tesfaselassie Medhin Fessuh pokračuje v návšteve Rožňavy (4.12.), Spišskej Kapituly (5.12.) 

a Banskej Bystrice 6.12. Veriaci môžu sledovať jeho cestu na Facebooku Dobrej noviny: 

www.facebook.com/dobranovina 

 

Tradičnú kolednícku akciu Dobrá novina organizuje eRko – Hnutie kresťanských spoločenstiev detí 

v spolupráci s katolíckymi farnosťami v približne 1 250 mestách a obciach na celom Slovensku. V 

predchádzajúcom 22. ročníku sa do Dobrej noviny zapojilo 24 711 koledníkov v 2 535 skupinkách, ktorí 

spolu navštívili 70 588 rodín. Celkový výnos 22. ročníka predstavoval 991 916,51 EUR. 

Na verejnú zbierku Dobrá novina možno prispieť celoročne priamo na webe www.dobranovina.sk. 

Verejná zbierka Dobrá novina je zapísaná v registri verejných zbierok Ministerstvom vnútra SR pod 

číslom 000-2017-025222 zo dňa 12. júla 2017 na všeobecne prospešný účel rozvojovej spolupráce a 

humanitárnej pomoci.  

Bližšie informácie o koledníckej akcii a použití prostriedkov z verejnej zbierky nájdete na 

www.dobranovina.sk 

 

Kontakt pre médiá: Jozef Magda, jozef@erko.sk, 0908 183 410 alebo 02 2044 5254 
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ABUNE TESFASELASSIE MEDHIN FESSUH 

Je biskupom katolíckej eparchie v Adigrate. Narodil sa 8.1.1953 v Tigray, za kňaza bol vysvätený v roku 
1980 v Adigrate.  

Postgraduálne študoval na Milltown Institute of Philosophy and Theology a na Overseas Institute for 
Community Development v Dubline. Má diplom z ekumenických pastoračných štúdií na Upholland 
Northern Institute v Anglicku. 

Prednášal filozofiu a komunikáciu v seminári Adigrate. V novembri 2001 bol menovaný za biskupa v 
Adigratskej eparchii a v januári 2002 prijal biskupské svätenie v katedrále Najsvätejšieho Spasiteľa v 
Adigrate. 

Pôsobí ako člen výkonného výboru AMECEA (Asociácia biskupských konferencií vo Východnej Afrike). 
Je stálym tajomníkom etiópskej biskupskej konferencie (CBCE) a jej delegátom v Pápežskom etiópskom 
kolégiu vo Vatikáne.  V rokoch 2014-2015 pôsobil ako predseda a člen Etiópskeho mierového výboru 
pre Južný Sudán. 
 

 


