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Geografski položaj…
Etiopija > Amharska regija



Zanimivosti…

• Dessie leži na 2550 m nadmorske višine

• danes šteje več kot 200 tisoč prebivalcev

• večina prebivalcev živi v urbanem okolju

• četrtina prebivalcev živi v okoliških vaseh

• etnična pripadnost: največ je Amharcev, nekaj odstotkov je Tigrajcev

• verska pripadnost: več kot polovica prebivalcev je muslimanov, 
sledijo kopti, katoliki in protestanti

• mala skupnost katolikov je del Etiopske katoliške nadškofije Bahir
Dar – Dessie.



Dessie – Moja sreča

• mesto je prvič omenjeno v 16. stoletju, v nekem potopisu, takrat še z imenom 
Wasal

• sedanje ime mu da  v 19. stoletju cesar Yohannes IV.

• na začetku 20. stoletja mesto pridobi na veljavi zaradi zgodovine družinskih 
povezav s cesarjem Menelikom II. 

• 1935 italijanska okupacija in bombni napad
• 1937 – patri frančiškani ustanovijo apostolsko prefekturo

• 1954 – v mesto pride telefon

• 1955 – mesto dobi radijsko postajo

• 1957 – v Dessie je ustanovljena ena tedaj redkih srednjih šol v Etiopiji

• 1973 – je mesto prizorišče množičnih protestov proti lakoti v pokrajini Wollo
• 1936 – 1995 je Dessie upravno središče province Wollo



Sestre uršulinke…

• v Dessie so prišle okrog leta 1970

• živijo v stari, mrzli, a lepo urejeni in čisti hiši

• februarja smo in zjutraj je komaj nekaj stopinj nad  ničlo…

• vode pogosto zmanjka…o topli pa lahko le sanjajo

• sestre vodijo vrtec, šolo in internat za dekleta

• sprejemajo otroke vseh veroizpovedi, tudi muslimane

• katoliške šole so  v Etiopiji zelo cenjene



Stara hiša z notranjim dvoriščem



Nekaj korakov od hiše je cerkev, posvečena Mariji



Zelena okolica…



Tabla pred vhodom v kompleks šolskih stavb



Nekaj šolskih poslopij med zelenjem 



Sestre sprejemajo vse otroke, ne glede na veroizpoved 



Edino pravilo je medsebojna pomoč in  ljubezen



Zastavice oznanjajo, da je jutri  Marijin praznik,  
Kidane Meheret



Ljudje  prihajajo z vseh strani…



Mala cerkev je kmalu polna…



Tudi pred vhodom je živahno…



Maši sledi procesija…







Kidane Meheret je praznik vseh, katolikov in 
koptskih kristjanov



Praznik  se zaključi z koptskim obrednim 
plesom in glasbo 


