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VODA JE ŽIVLJENJE 

Pomanjkanje vode je          
v mnogih krajih sveta 
glavni vzrok za suše,   
nerodovitnost zemlje,  
za širitev puščave, za        
lakoto, za odselitev 
množic prizadetih in mi-
gracije na afriški celini. 
Med zelo prizadetimi 
deželami je tudi Etiopija, 
kateri posveča  letošnja 
misijonska nedelja svojo 
posebno pozornost in 
pomoč. 
Z misijonskimi dobrot-
niki iz Koroške smo 
mogli v minulih letih        
financirati 18 studencev, 
ki pomenijo za tam-
kajšnje ljudi novo pri-
hodnost in življenje na 
domačih tleh. 
Mi imamo dosti čiste 
vode in ne čutimo žeje. 
Ali se moremo vživeti v 
ljudi, ki vsak dan trpijo 
zaradi suše in pomanj-
kanje voda, ki je žila 
življenja. 

Zbiramo za vodnjake   
oz. studence v Etiopiji. 
En studenec stane              
€ 4.000,-. 
»Odževajmo žejne in 
tako bomo pili tudi sami 
vodo, ki teče v večno 
življenje!« 

Foto: Ernst Zerche Jože Kopeinig 
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Beseda urednika
J O Ž E  K O P E I N I G

Ne gre za 
čebljanje lepih 
besed in čestitk, 
temveč za            
dejansko pomoč!

Misijonski 
izzivi         
sredi 
globali-
ziranega 
sveta

“
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V
    svojih otroških in mladostnih letih 

sem misijone gledal še skozi vijoličasta 

očala romantike drznega junaštva 

misijonark in misijonarjev, ki so že v mladih 

letih zapustili svojce in domovino, ne vedoč, 

ali se bodo sploh še kdaj vrnili.  

Nedeljena ljubezen do Boga in pripravljenost 

tudi za največje žrtve, celo pripravljenost za 

mučeništvo, je nagibalo redovnice in 

duhovnike, da bi ledine »poganstva« 

spreminjali v zlata žitna polja božjega 

kraljestva. 

Ta slika se je s časoma umikala stvarnejšim 

pogledom na misijonsko poslanstvo 

Kristusove Cerkve. 

Misijonarji so odkrivali v »poganih« globoko 

verovanje v Boga – Stvarnika in njihovo 

povezanost z rajnimi predniki. 

Tako so misijonarji Jezusov evangelij lahko 

sejali na zrahljano in rodovitno zemljo, ki je 

bila po naravi po-božna. 

Poročila iz misijonskih oddaljenih dežel so 

nam zbujala čudenje in vlivala upanje nad 

rastjo božjega kraljestva med najrazličnejšimi 

narodi in plemeni. Sedanji svet nas je docela 

streznil. Svet je postal ena sama vas. 

Katerekoli novice o kakršnemkoli dogodku s 

konca sveta so v hipu na informacijskem 

ekranu ali na naših mobilnih telefonih. 

V tej svetovni vasi postajamo tudi vedno bolj 

pozorni, odzivni in odgovorni vaščani? 

Usodo beguncev, ki so prišli k nam v valovih 

migracije preblizu, odrivamo v odgovornost 

državnih politikov. 

Ali smo pripravljeni in sposobni ne samo 

pomagati v materialnih stiskah, temveč           

tudi pričevati o svoji veri, ki nam jasno govori, 

da smo vsi ustvarjeni po božji podobi in da 

naj v vseh ljudeh prepoznamo svoje sestre in 

brate? 

Naše misijonsko poslanstvo se je spremenilo! 

Pa še kako! 

Prej smo pošiljali misijonarje v daljne kraje, 

danes nas afriški, arabski in drugi pribežniki 

ali priseljenci opazujejo, kako živimo svojo 

vero, ali nam je še vrednota in merilo za        

naše življenje – osebno in družbeno. 

Vse človeštvo je eno samo sosedstvo – ni           

več bližnjih in daljnih – vsi smo eno samo 

človeško občestvo. 

Življenje in delo za misijone sta se vedno 

začela in se morata tudi danes začeti s 

prošnjo »Pošlji svojega Duha in prerojeni 

bomo, in prenovil boš obličje zemlje.« 

Bog spreminja srca in svet! 

Misijonsko poslanstvo je torej božje delovanje 

sredi naših src in sredi sveta! 

Mi pa smo pozvani, da smo misijonarke in 

misijonarji sklenjenih rok v molitvi in odprtih 

rok za pomoč komurkoli, ki trka na naša srca! 

Jože Kopeinig 

Potujoča razstava 
IniciativAngola pripravlja potojučo razstavo z naslovom »Dežela 
revščine in bogastva – Potovanje po Angoli«. 

V razstavi obiskovalci lahko vidijo 50 fotografij priznanega koroškega 
fotografa. Karlheinz Fessl je leta 2016 vzljubil tako Angolo kot tudi 
poslanstvo sester salezijank. Z izbranimi fotografijami odpira vpo-
gled v življenje v tej deželi in prikazuje, kako se sestre soočajo z ak-
tualnimi izzivi. 

Popotovanje razstave je bilo slovesno odprto v stolnici v Celovcu, še 
prej je razstavo gostila župnija Šentvid v Podjuni. 29. 9. – 6. 10. bodo 
fotografije razstavljene v župniji Sv. Terezije v Celovcu, 19. oktobra 
pa razstava prihaja v Pliberk. Vabljeni, da obiščete razstavo in se pus-
tite nagovoriti podobam angolskega vsakdana. 
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• Za bogoslovce in sestre: E. W.         
50,-, H. M. B. 600,-, J. A. I. 134,-, M. B. 
150,-, ŽRV Sele Kot in Bajdiše 600,-, 
moško gibanje Brnca 420,-, neime-
novana iz fare Št. Vid 100,-, ž. Hodiše 
100,- 

• Za misijone: 

M. M. E. 100,-, M. T. 200,-, N. N. Slo-
venija 20,-, N. N. Velikovec 50,-, S. E. 
50,-  

• Za sv. maše: 

M. B. 50,-, Cerkev Šmihel 1500,-, 
farna cerkev Šteben 60,-, ž. Dobrla 
vas 230,-, ž. Pliberk 270,-, ž. Št. Le-
nart pri sedmih studencih 36,-, ž. 
Žrelec/Radiše 216,-  

• Za Madagaskar – Pedro Opeka: 

A. T. 50,-, C. S. 30,-, D. B. 26,-, H. G. 
50,-, H. Z. 15,-, J. D. 100,-, J. K. 100,-, 
J. T. 500,-, K. & K. P. 200,-, L. M. 100,-
, M. H. 20,-, M. R. 50,-, M. V. 100,-, M. 
W. 20,-, N. N. Galicija 5000,-, N. N. 
Klein St. Paul 100,-, N. N. Nizozem-
ska 150,-, N. N. Št. Rupert 1000,-, W. 
K. 100,-, ž. Vrba 1000,-  

• Za MIVO: 

F. D. 100,-, H. M. B. 25,-, N. N. Št. Ru-
pert 200,-, ž. Št, Janž 120,- 

• Botrstvo za Etiopijo: 

E. T. 500,-, M. J. 42,-, P. L. 42,-, U. F. 
750,-, V. K.-C. 42,- 

• Za Etiopijo: 

B. G. 100,-, ž. Št. Jakob v Rožu 200,-

HVALA
ZA VAŠE MISIJONSKE 
DAROVE

Dobrota sega od 
srca do srcá in ne 
pozna nobenih 
mejá!

DAROVI  
od 17.07.2018 do 15.09.2018

Pedro Opeka – Koroška 
vas na Madagaskarju
Pedro Opeka spreminja revščino v bo-
gastvo srca, žalostne obraze v smehl-
jajoče lice, brezupna življenjska okolja 
v vrtove novega upanja. 

Stotisočem mladim, otrokom in 
družinam je že pomagal do novega 
upanja, do svetlejše prihodnosti. 

Z njim delajo mnogi prostovoljci in po-
močniki. Ob njem pa tudi druge misijo-
narke in misijonarji, ki se z enako 
ljubečim prostovoljstvom posvečajo lju-
dem – najbolj ubogim. 

Projekt Pedra Opeke »Akamasoa – 
dobri prijatelji« je postal zgovoren 
zgled in svetilnik učinkovite in vztrajne 
pomoči ubogim. Ti naj ne bi zapuščali 
svoje domovine, svojcev in svojih 
družin, temveč naj bi si doma s samo-
pomočjo in tudi z našo podporo ustva-
rili boljše pogoje za dostojno življenje. 

Ko sem bil pred meseci povabljen k 
skupni avdienci s papežem in Pedrom 
Opeko ter drugimi, so me mnogi nago-
vorili in mi čestitali za ta edinstveni do-
godek. A odgovarjam, da sem šel v Rim 
za to, da bi s papeško spodbudo še lažje 
deloval za misijone. 

Ne gre za lepe besede in čestitke, tem-
več za dejansko pomoč! 
 

Prošnje, ki sem jih prinesel 
iz Rima na Koroško: 
1. Ali ne bi mogle posamezne žup-

nije zbrati € 5.000,- za eno hišo 
v Koroški vasi na Madagas-
karju? 

2. Ali ne bi mogli ob pogrebih na-
meniti namesto rož darove za 
uboge na Madagaskarju? 

3. Nekatere družine so si ustvarile 
lepe hiše, da varno in udobno 
uživajo v svojih domovih. Ali ne 
bi kaka družina – mogoče sku-
paj s svojimi sorodniki – zgra-
dila s svojo dobroto tudi kakšno 
dodatno hišo za uboge na Ma-
dagaskarju? 

Pred nekaj meseci mi je prinesla 
družina iz Podjune 5.000,- evrov, in mi 
je oče s prepričljivo hvaležnosti izročil 
to vsoto z besedami: »Nimamo več dol-
gov, a imam dolg, da pomagamo ubo-
gim«. 

Taka krščanska solidarnost ne potre-
buje nobenih nadaljnjih razlag. 

Bog bo radodarnim podpornikom misi-
jonarjev presenetljiv »plačnik«. 
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CORNELIUS PRIZE KALUNGA

GILBERT NYAMAHAROH KLILLIAM MVUL

VIANNEY KASONDE MUTALE

 EVARISTO LAKALA EMMANUEL NYIRENDA

Veselimo se NOVOMAŠNIKOV

IŠČEMO  
ŠE DOBROTNICE IN DOBROTNIKE  
ZA NASLEDNJE SEMENIŠČNIKE  
V AFRIKI

Njihovo semenišče: The Catholic Bishop's House, Kottayam, Kerala, India 

SIBIN KOOTTAKALLUMKAL  .....   
DOBROTNIK: L. V.

MATHEW STABIN NEERARAMALAYIL  .....   
DOBROTNIKI: SLOVENSKI VERNIKI 

IZ BOROVELJ

LUKE KANDAKKATT  .....   
DOBROTNIK:  I. W.

JIBIN THAZHATHUVETTATH  .....   
DOBROTNIK: Ž. VOGRČE

MIDHUN MATHEW 
VALIYAPULINCHACKAL   
DOBROTNIK: OŽBOLT 

CYRIAC JAMES OTTAPILLIL   .....   
DOBROTNIKI: ŽRV PODGORJE

JOSEPH VELLAPPALLIKUZHIYIL  .....   
DOBROTNIK: MOŽ IZ SEL

Njegovo semenišče: St. Dominic‘s 
Major Seminary, Zambia, Afrika

WATSON MPASHI  .....   
DOBROTNIK: F. K. 

NOVI bogoslovec

Pomagajmo mladi Cerkvi v Afriki do razcveta 
in bogate žetve! 
V naši škofiji smo hvaležni za duhov-
nike iz Afrike, ki tako dobro delujejo 
v mnogih župnijah: tudi na Djekšah, 

v Vovbrah, na Kneži, na Krčanjah in 
na Rebrci. Zahvaljujemo se g. žup-
niku Poldeju Zundru, ki je mnogim 

duhovnikom iz Nigerije ne samo 
podpornik, temveč duhovni sopot-
nik in prijatelj.
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V torek, 28. avgusta, v jutranji uri sem 
prispel v Addis Abebo. Popoldne sem 
šel na zahod Etiopije v Gambelo. Tu 
sem ostal dva dni. Tako sem še isti dan 
obiskal sestre matere Terezije in pa sku-
pino mladih prostovoljcev. Tinkara bo 
medicinska sestra, Lea je študentka me-
dicine, Matej je pa že lansko leto deloval 
v nekaterih salezijanskih skupnostih. 
Čeprav strojnik, se je kar hitro navadil, 
da je obvezoval rane. 

Pripravljal sem jih na to prostovoljno 
delo, sami so si izmolili uboge, h katerim 
so bili poslani.  

Občudoval sem jih, ko sem jih videl, 
kako se razdajajo materam z otroki, mla-
dim in starejšim, ki so oboleli za aidsom, 
tuberkulozo, veliko jih je obolelih za ma-
larijo. V času, ko sem bil tam, je bila še 
deževna doba, ki je kar najbolj nevarna 
za malarijo.  

Zvečer pri bogoslužju sem mlademu 
zdravniku Patricku, ki smo mu poma-
gali, da je prišel do zdravniškega poklica, 
in Selamwith Kindane, ki je 15. avgusta 
končala študij farmacije, podaril križ, 
znamenje našega odrešenja, s prošnjo, 
da bi ju Jezus spremljal vse življenje. 
Zahvalila sta se botrom, ki sta jima omo-
gočila, da so sanje postale resničnost. Pri 
zahvali za botrstvo je pa Selamawit do-
dala: „Ko bom imela svojo lekarno, bom 
del svojega dobička namenila revnim, da 
se bodo lahko izšolali tako, kot sem se 
jaz.“ 

Vedno znova, ko smem deliti življenje z 
najbolj revnimi in ko doživim revne čisto 
blizu, vem, da edino ubogi znajo zares 

deliti. In samo oni bodo nekoč lahko ob-
hajali resnično gostijo - evharistijo. 

In kar vsak dan se ukvarjam z mislijo, da 
sem poklican, da drugemu podarim 
svoje življenje, kar pomeni, da ga izgu-
bim, s tem pa ga na novo prejmem. In 
pri tem ni pomembno, kako veliko je to 
delo, kot bi rekla sv. mati Terezija, 
ampak pomembna je ljubezen, s katero 
je delo opravljeno. To je pa kar najbolje 
zaznavno, kadar se sklonim k trpečemu 

in v njem prepoznam Jezusovo podobo. 

Sestra Abeba, uršulinka iz Koba; pri njih 
smo že povsem doma, mi je telefonirala 
v Addis, in se zahvalila za medicinsko 
skupino, ki je zbrala visoko vsoto sreds-
tev za njihovo bolnico. Pravi, da so bili 
vsi Barbara, Marija, Monika in Blaž kot 
samarijani, ki so se sklanjali nad bolnimi 
in jim nudili zdravstveno pomoč. Pravi, 
da so poprijeli za vsako delo, nič jim ni 
bilo tujega.
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PIŠE 
MARICA FLÖDL

Da bi govorica srca 
in dialog vedno 
prevladala nad         
govorico orožja.

MOLITVENI NAMENI NOVEMBER 
2018 .....  

OKTOBER 
2018 .....  

Da bi posvečeni 
prebudili svojo 
misijonsko go-
rečnost in dosegli 
uboge, obrobne in 
brezpravne.




