Biskup Medhin Tesfaselassie Fessuh z Etiópie sa zúčastní svätých omší spojených s vyslaním
koledníkov Dobrej noviny v Trnave a Nitre
Počas nasledujúceho víkendu sa biskup zúčastní svätých omší spojených s vyslaním koledníkov Dobrej
noviny - v Trnave dňa 9. decembra o 15.15 hod. v Kostole sv. Jakuba (františkánsky kostol) a v Nitre
dňa 10. decembra o 11.00 hod. v Katedrále sv. Emeráma.
Biskup priblíži prítomným život miestnych ľudí a cirkvi v Etiópii a osobitne požehná prítomných
koledníkov Dobrej noviny.
V pondelok 11. decembra o 20.00 hod. bude biskup Medhin koncelebrovať mládežnícku svätú omšu v
Kostole Najsvätejšieho Spasiteľa (jezuiti) v Bratislave. Po svätej omši sa v rámci neformálneho agapé
stretne s prítomnými študentmi.

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

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.

