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Obisk v Rimu
28. 5. – 30. 5. 2018 

bom oblikovala, ko dobim sliko

Kdor je ubog pred Bogom,
bogati uboge po svetu

Tako nas uči Jezus sam: „… uboge imate vedno med seboj“ (Jan. 12,8)

Papež Frančišek, pater Pedro Opeka, Ti in jaz moremo izpolnjevati Jezusovo naročilo vsak čas.



Beseda urednika
J O Ž E  K O P E I N I G

Svet spreminjajo
tudi tisti, ki po-
magajo ljudem 
v stiski …

Kdo
spreminja
svet?

“
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S vet se stalno spreminja. Ne samo
narava, vse stvarstvo se nahaja v
nenehnem spreminjanju.

Že grški mislec Heraklit iz Efeza je
izrekel to neizpodbitno resnico:
»πάντα ῥεῖ (Panta rhei)« – vse se
spreminja, vse je v teku in vse je
relativno.

Svet in družbo pa so tudi spreminjali
ljudje. Vladarji, kralji in cesarji,
diktatorji in vojaški osvojevalci so
spreminjali meje, vsiljevali svoje oblasti
in tudi ideologije svojim in drugim
narodom.

Seveda spreminjajo svet tudi umetniki,
misleci, znanstveniki, gospodarstveniki,
iznajditelji, tehniki in vsi, ki s svojimi
izumi lajšajo življenje, a na žalost
dostikrat tudi uničujejo naravo ter
povzročajo usodne posege v stvarstvo,
ko nekateri brezvestno in nepotrebno
zapravljajo surovine našega planeta, ki
bi moral služiti ne samo nam, temveč
tudi zanamcem.

Svet pa spreminjajo tudi vsi, ki na
kateremkoli kraju kaj dobrega store.

Kakšna velesila je ljubezen, ki jo
doživljajo in delijo ljudje. Ne samo tista

ljubezen, ki išče svojega življenjskega
kraljeviča ali kraljico-lepotico.

Še večja je ljubezen staršev do otrok,
ki posvečajo svoje skrbi in moči
otrokom in njihovi prihodnosti.

Svet spreminjajo predvsem tisti,
ki pomagajo ljudem v stiski, beguncem
in drugim, ki so se znašli brez lastne
krivde na smetiščih današnje družbe.

Ne samo pater Pedro Opeka, pred njim
in ob njem in za njim so neštevilne
misijonarke in misijonarji, ki s svojim
zgledom in s svojo požrtvovalnostjo
nadaljujejo Jezusovo odrešilno delo.

Kdor se uzre po širnem svetu in
spoznava v nebo vpijoče uboštvo
množic ljudi, predvsem v Afriki in
drugod, mora odpirati svoje srce in
roke v pomoč, »oddaljenim bližnjim«
v misijonskih deželah!

Kdor sliši krik ubogega, sliši prošnjo
Jezusa samega!

Kdor daruje za misijone , nikdar ni in
tudi ne bo osirotel, temveč bo obogatil
druge in sebe ter tako spreminjal svet!

Z misijonskimi pozdravi

Jože Kopeinig

kot argentinski Slovenec, preprost, skro-
men in neverjetno močan ter drzen, je
eden takih duhovnikov, zaradi katerih
človek ne more ostati ravnodušen.

Po tolikih letih nepredstavljivega truda je
še poln istega navdušenja kot v mlade-
niških letih. Po tolikih uresničenih zamis-
lih, ki jih je moč danes občudovati v zdaj
osmišljenem življenju toliko odpisanih, je

enako ali pa še bolj preprost, skromen in
ponižen. Njegova vera je kljub odraslosti
še vedno enako otroško zaupna. Njegov
korak za odrinjene ljudi je še vedno
enako odločen. Njegova beseda je še
vedno kristalno jasna in neposredna, zas-
tavljena na vse ali nič in njegov pogum
pred komer koli enako neomajen. 

Jože Planinšek, sobrat Pedro Opeka

Misijonar Pedro Opeka z Madagaskarja, 
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Hvala za vas dar. 500 eurov je
bilo porabljeno za gradnjo po-
družnične cerkve, ostalo pa za
uboge.

Pa naj vam malo opišem. To je
podružnična cerkev, oddaljena
dvajset kilometrov od naše vasi.
Država je dala cerkvi parcelo na
zelo slabem področju. Kadar
dežuje, nastajajo razpoke, voda
tudi odnese del zemlje, in je v
času dežja nedostopna. Zaradi
zemlje, ki je tam, je bilo treba
graditi temelje dva metra glo-

boko, da je dež ne bi odnesel, in da ne bodo nastale razpoke in bo bogoslužje v njej
varno.  Tako je gradnja več kot dvakrat dražja kot smo predvidevali. Še enkrat Vam
velika zahvala za Vašo pomoč!

Fani Žnidaršič, sestra uršulink iz Botswane

Znamke so simbol povezav med
ljudmi in posebno med prijatelji
po svetu.
V preteklih letih se ni več toliko pisalo o
znamkarski akciji za misijone.
Sedaj ljudje ne pošiljajo več toliko voščil
ali drugih pisem po pošti, ki je tudi
vedno dražja, včasih tudi nezanesljiva.
Sodobne komunikacijske možnosti so
premrežile svet in samoumevno se radi

poslužujemo teh naprednih in hitrih po-
vezav. A nič manj so znamke še vedno
zelo zaželene in vedno pogosteje izda-
jajo ob posebnih dogodkih najrazličnejše
jubilejne znamke.

A tudi znamkarska akcija v pomoč
misijonom je še slej ko prej aktualna.
S to akcijo pomagamo misijonom pri
raznih projektih: pri graditvi šol, bolnic,
hiš za uboge na afriški celini itd.

V misijonski pisarni zbiramo znamke in
tudi znamkarske albume in jih pošiljamo
v misijonski samostan v Št. Gabriel/Möd-
ling, kjer jih filatelistični strokovnjaki
ocenjujejo, prodajajo mednarodnim
mrežam in tako poskrbijo za izdatne iz-
kupičke za misijonske projekte.

Znamk torej ne mečite proč, temveč jih
pošljite na našo misijonsko pisarno.

J. K.

Posebna
pomoč 
misijonom –
znamke

Foto: Vincenc Gotthardt

Dragi misijonski dobrotniki na Koroškem!

MIVA-Avstrija se želi zahvaliti prijateljem
in dobrotnikom MIVE za vsakoletno pod-
poro KRIŠTOFOVE AKCIJE, ko darujemo
za vsak srečno prevozen kilometer svoj
osebni dar za nabavo avtomobilov, mo-
tornih koles, čolnov ali tudi oslov!

Pomagajmo MIVI, da more MIVA
pomagati misijonom!

Kolesa naj se vrtijo
in prinašajo pomoč!
Avstrija MIVA že vrsto let organizira
že več let posebno in zelo uspešno

akcijo »Kolesa za misijone«.
MIVA ne more vsakemu misijonarju
ali njegovim sotrudnikom financirati
avta ali motornega kolesa.

Katehisti in drugi pomočniki pa so
zelo veseli, če se morejo posluževati
vsaj koles, ki jim bistveno pomagajo
prinašati pomoč ljudem v oddaljenih
naseljih.

Eno kolo stane samo € 120,–.

Prosimo župnije, da tudi še meseca ju-
nija organizirate župnijske svete, šole,
birmance, itd., da zbirajo za to akcijo.

V dosedanjih letih se je Koroška prav
s to akcijo zgledno uvrstila med prve
dobrotnice in dobrotnike misijonov.

Blagoslovitve MIVA-avtomobila
in drugih vozil   v nedeljo, 15. julija
• v Šmihelu, ob 10. uri    • v Vogrčah, ob 9. uri

Foto: MIVA-Avstrija
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• Za bogoslovce in sestre:  
E. W. 100,-, Dobrotniki iz Podjune
600,-, Moško gibanje Brnca 450,-,
Neimenovana iz fare Št. Vid 100,-, ž.
Hodiše 50,-,  ž. Škocjan 600,-, ž. Ži-
tara vas 200,-, ŽRV Šteben-Bekstanj
1200,-

• Za misijone: 
N. N. 100,-, N. N. 1.000,-

• Za sv. maše:
M. B. 50,-, ž. Globasnica 150,-, ž. Pli-
berk 530,-, ž. Škocjan 180,-, ž. Šmihel
1000,-, ž. Št. Lenart pri Sedmih stu-
dencih 144,-

• Za Madagaskar – Pedro Opeka:
B. D. 26,-, H. P. 800,-, M. R. 50,-, N. N.
2.500,-, N. N. Št. Rupert pri Velikovcu
100,-, benefični koncert v Brovljah
2.600,-, Ingenieurbüro E. 250,-, Mari-
jini spremljevalci Sele-Povoz 5000,-,
ob 80-letnici Lenčke Kupper 1.500,-,
K. B. 50,-

• Botrstvo za Etiopijo: D. & M. S.
250,-, M. J. 42,-, M. T. 200,-, M. V. G.
50,-, P. L. 42,-,  Š. J. 500,-, U. M. 500,-,
V. K.-C. 42,-

Za Etiopijo: N. N. 300,-

HVALA
zA VAŠe MISIJONSKe
DAROVe

Kdor rad deli,
se mu dobro
v roki množi!

Misijonske darove za mašne in-
tencije, za misijonske bogoslovce,
za cerkve v Zambiji in Malaviju,
za Koroško vas na Madagaskarju,
za kolesa v Afriki … lahko oddate
v naši misijonski pisarni v Ce-
lovcu. Če želite, vam pošljemo
vplačilnice. 

JOMet c. SebAStIAN
chAKKALAyIL.....

DObROtNIK: N.N. DuhOVNIK

tONy thOMAS KONDAKASSeRy.....
DObROtNIK: N.N. DuhOVNIK

ROy A. JOSe AKKARA.....
DObROtNIK: N.N. DuhOVNIK

PAwAN tIRKey.....
DObROtNIK: MOž Iz SeL

MANu JOhN.....
N.N. žIhPOLJe

IVAN chAMAKALA.....
DObROtNIKI: žRV Št. JANž

RANJIth XeSS.....
DObROtNIKI Iz Št. LIPŠA

SAMIR KeRKettA.....
DObROtNIK: DuhOVNIK S.

JOMet c. SebAStIAN.....
DObROtNIK: ž. DObRLA VAS

tONy thOMAS KONDAKASSeRy.....
DObROtNIK: ž. SMLeDNIK

ANu JOSe VeLLAPPALLy.....
DObROtNIK: ž. KOtMARA VAS

Njegovo semenišče:  Nimral
Sadan, Province House

NOVI MISIJONSKI bOGOSLOVcI
iz semenišča Nimral Sadan, Province house Jagdalpur 

Novomašniki iz semenišča Good Shepherd Major
Seminary, Kerla, India, Devasia Kalliyattu:
• JOhN PAuL POOVAthANIcKAL, JOSePh KOLuthAPALLy, MAthew

MALyecKAL, SebAStIAN KANDAthINKARA (Mož iz Šmihela)
• JAcOb KOttIyANIcKAL (Mož iz Sel) 
• JAMeS PeteR KANAKALIL (Dobrla vas)
• JOMeS KuchILIL (ŽRV Št. Janž) 
• JOSePh KuRISuMMOOttIL (Dobrotnica iz Žihpolj) 
• JOSePh MuthIRAKALAyIL (N.N. Galicija)
• JOSePh VARGheSe, VINceNt VARAKIL (ž. Medgorje)
• PAuLOSe NeDuMthADAthIL (ž. Smlednik) 
• ShANOJ MAttAthILANIcKAL (Dobrotniki iz Št. Lipša)
• thOMAS JOSePh OLAyAthIL (ŽRV Sele in Sele fara) 
• thOMAS PutheNPuRAcKAL (Duhovnik S.) 
• thOMAS ANKONy AttIyIL (ž. Glinje)

Od teh dveh bogoslovcev še nimamo
fotografij, a jih bomo posredovali

čim prej neposredno dobrotnikom. 

Veselimo se NOVOMAŠNIKOV

Vsi ti so bili že pred nekaj leti posve -
čeni, a do sedaj še nismo prejeli njiho-
vih slik od posvečenja ali nove maše! 
Čim bomo prejeli njihova pisma, jih
bomo posredovali dobrotnikom.



Letos februarja sem bila prvič v Etio-
piji. spremljala sem patra Jožeta An-
dolška in snemalca Ivana Klariča, da bi
s kamero dokumentirali tamkajšnje
razmere.
Ne kaj dni smo bili v najrevnejšem delu
države – v Gambeli. Spoznala sem delo
salezijancev in tamkajšnjo novo srednjo
šolo, ki so jo zgradili z darovi iz Slovenije
in Koroške ter s pomočjo salezijanske
dobrodelne ustanove »Jugend eine
Welt«.
Obiskali  smo bolnišnico Sester Matere
Tereze, najrevnejše vasi in taborišče
blizu meje z Južnim Sudanom s 94.000
begunci. 
Ko vidiš otroke na cesti, bolnike v nepo-
pisnih bolnicah, ko ti begunec pripove-
duje, da je izgubil nekaj svojih sorod -
nikov v vojni, skratka: kako lahko osta-
neš brez sočutja in želje, da bi pomagala,
ko vidiš revščino vsepovsod?

Neštetokrat smo videli podobne slike in
izjave na televiziji, a nič ne storimo, ker
je vse to daleč proč in ne moremo rešiti
celotne težave.  
Vtise tistih dni in še nekaj dni v glavnem
mestu Addis Abebi težko izrazim z bese-
dami. Občutim zelo močno željo vsaj
nekaj prispevati, da bi se življenje teh
ljudi izboljšalo. Eden najvažnejših ukre-

pov je, da otrokom omogočamo prihod-
nost s tem, da jih podpiramo pri izob-
razbi. Botrstvo je  enostavna, poceni in
zelo učinkovita pomoč, ki si jo lahko
vsakdo 'privošči'.
Vabim vas vse, ki želite pomagati, da
postanete boter/botra otroku, ki mu s
tem prispevkom omogočite boljše
življenje. Hvala!
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Misijonska pisarna, Viktringer Ring 26, 9020 Celovec, tel.: 0463/54 5 87, faks.: 0463/54 5 87-3109, e-mail: misijoni@dpu.at. 
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Podariti otrokom
prihodnost z izobrazbo

Misijonska pisarna in SPD "Borovlje" sta
organizirala izredno kakovostni koncert
za Koroško vas na Madagaskarju. V
četrtek, 19. aprila, so v Mestni hiši v Bo-
rovljah nastopali:

• Otroški zbor dvojezičnega vrtca in
varstva Jaz in Ti, 

• Zbor Višje šole Št. Peter, 
• Mešani zbor PD Sele, 
• Komorni zbor SPD Borovlje in 
• Vrtača Klang Slovenji Plajberk. 

Mnogo navdušenih obiskovalk in obisko-
valcev je prisluhnilo odličnemu pro-
gramu zborov in izbranim mislim prof.
Monike Novak-sabotnik.

Prof. Roman Verdel in Jože Kopeinig
sta bila iz srca vsem hvaležna za obisk in
za darove za Koroško vas na Madagas-
karju, kjer za najrevnejše med revnim
skrbi Pedro Opeka.

Predvajal se je tudi film »Apostol sme-
tiščarjev«, ki prikazuje koliko dobrega

so dobrotnice in dobrotniki že omo-
gočili, do sedaj že nad 400 hiš v Koroški
vasi. 500. hiša je naslednji cilj.

Tudi pri koncertu so zbrali veliko vsoto
za gradnjo ene hiše v Koroški vasi.

Borovlje: Koncert za Koroško vas na Madagaskarju

Foto: Nedelja/Rihter 

Pedro Opeka obhaja 29. junija 2018
svoj god in svojo 70-letnico.

Radi bi mu podarili ob tej prilož nosti

10 hiš v Koroški vasi 
na Madagaskarju. 
Ena hiša stane € 5000,–, a vsak dar
je še kako dobrodošel in potreben.
BOG LONAJ!

PIŠe
ALeNKA

ORASche

zAhVALA
Prisrčno se vsem zahvaljujem ki pod-
pirate otroka  kot boter/botra in mu
omogočate lepši jutrišnji dan.
Tako mu preko Misijonske pisarne v
Celovcu, omogočate šolanje, vključno
s šolskimi pripomočki. Tako otroku s
svojim letnim darom 250.- evrov pre-
prečite, da bi zašel v kriminal in pros-
titucijo. Tako mu omogočate človeka
vredno življenje.
Salezijanec Cesare Bullo, ki vodi v
Addis Abebi misijonsko središče, se
vedno znova zahvaljuje in pravi,  da je
botrstvo najboljši projekt, ki ga ures-
ničujemo v Etiopiji! Deliti življenje z
drugimi, živeti z najbolj ubogimi, je
izvir največjega veselja. Tega ni mo-
goče spraviti v besede, to lahko čuti le

srce. Pomeni pa: Človek, imam te rad!
Ob ljudeh v Etiopiji spoznavam, da so
vera, delitev vsega, kar imajo, in skup-
nost vrednote, ki jih osrečujejo.
Prosim Vas, da otroka še naprej
spremljate z dobro mislijo in molitvijo.
Bogu se zahvaljujem za Vaše dobro
srce, ki utripa za revne in slabotne v
Etiopiji!

Hvala! – Amesegenalo!

Jože Andolšek, salezijanec

NAŠ MIsIJONsKI KONTO: 
Posojilnica Bank Celovec, bančna
številka: 39100, številka konta: 56.747
Za nakazilo iz tujine uporabite 
IBAN: AT10 3910 0000 0005 6747
BIC: VSGKAT2K

slike Ivan Klarič




