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Na Madagaskarju pustošil tropski ciklon
Močan veter ter siloviti nalivi, poplave in plazovi so povzročili veliko škodo ter
mnogim uničil še tisto malo, kar so imeli. Pedro Opeka prosi za hitro in učinkovito
pomoč. Misijonsko poslanstvo je nenehna akcija sklenjenih rok v molitvi in hkrati
odprtih in radodarnih dlani za uboge in po njih za Boga. 



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

Da bi dobri Bog
vžgal v še več
mladih srcih  gorečo
zaljubljenost in
zvesto ljubezen za
misijonsko
poslanstvo

Zakaj
zaljubljenost?

“
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Kje se neha zaljubljenost in kje se
rojeva ljubezen? Kdo to ve, zase ali
za druge? So skrivnosti, ki jih ne

moremo do dna spoznati ali razvozlati. 

Kje se začne misijonsko poslanstvo in s
kakšnimi nagibi? 

Kdor kroži le okoli sebe in svoje sreče,
kdor se samo napaja s čari lepote, kdor
ne odpre svojih oči za širša obzorja
življenja in človeštva, kdor išče v veri ali v
evangeliju samo osebno tolažbo in lastno
zveličanje, še ni dozorel kristjan. 

Kristjan je bistveno misijonsko usmerjen.
Kar človek je in kar ima, nima sam od
sebe, nima samo zase, temveč je in ima
vse, da deli z drugimi. 

Kdor je veren, mora svojo vero izpričati
tudi pred drugimi in tudi pred zasmeho-
valci. 

Kdor je navdušen, tudi druge navdušuje. 

Kdor je prepričan, prepričuje tudi druge. 

Žal že pokojni slovenski misijonar v Zam-
biji, p. Miha Drevenšek, mi je nekoč pri
prijateljskem pogovoru v Tinjah, ko sva

sedela ob plapolajoči sveči in glažku vina,
dejal: »Svoje misijonsko delo primerjam
s svečo. Kdo jo je prižgal? Verjetno Bog!
Sveča je začela goreti s prvo zaljublje-
nostjo, sedaj pa gori s tiho ljubeznijo.
Kako dolgo še?«

Bog sam je ugasnil
njegovo življenjsko
svečo, ko je p.
Drevenšek izpolnil
svoje poslanstvo.
Meni je ostal vzpod-
buden spomin na
velikega misijonarja
z nasmejanim

obrazom, s pojočo dušo in zaljubljenim
ter ljubečim srcem. 

Ob podoživljanju tega večera se hvaležno
spominjam vseh slovenskih misijonark
in misijonarjev ter prosim, da bi dobri
Bog vžgal v še več mladih srcih gorečo
zaljubljenost in zvesto ljubezen za misi-
jonsko poslanstvo med nami in po svetu!

Z misijonskimi pozdravi
Jože Kopeinig

Z velikonočnimi pozdravi!
Vstajenjski prazniki spreminjajo naš pogled iz teme v luč novih
obzorij in preusmerjajo naš korak iz zveriženosti v svobodo.

Kristus je trpel, umrl in vstal – ne zaradi sebe, temveč zaradi nas
– zaradi mene in Tebe. 

Zato naj zadoni hvaležna pesem odrešenih: Kristus je vstal, z
NJIM bomo vstali tudi mi. 

Velikonočne poti nas vodijo v Emavs k ljudem in k Bogu
hkrati – skozi dvome, temine in preizkušnje vere. 

Velikonočno veselje naj bi delili s prijatelji in tujci, z verniki
in drugimi sopotniki naših dni. 

Velikonočno upanje doživljamo ob grobovih naših dragih in
ob vseh, s katerimi delimo solze in kruh pri isti mizi.

Velikonočna vera nas povezuje povsod in vedno tam, kjer se
nam odpirajo oči za dokončno resničnost, da grob ni zadnja postaja ne v Jezusovem življenju ne v našem. 

VELIKA NOČ se bo dokončno spremenila v VELIKI DAN veselja in radosti. ALELUJA!

Želiva Vam z velikonočno radostjo blagoslovljen vsakdan in veselo praznovanje z VSTALIM! 

Mateja Rihter
asistentka Misijonske pisarne 

Jože Kopeinig
vodja Misijonske pisarne 

Bodimo veseli kristjani! 
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kOrOŠka PrilOga

PriNce k. aNtONy.....

semenišče: Catholic Diocese
of Jagdalpur, Nirmal Province
Jagdalpur (Carmelites of Mary

Immaculate), Dharampura,
Jagdalpur, India

Njuno semenišče:
Diocese of Arua, P.O. Box 135 Uganda

Veliko veselje z NOVOMAŠNIKI

MisijONski BOgOslOvci
NOVI

DOBrOtNiki:  
ž. kOtMara vas

sagar MONOj allaM.....

semenišče:
Diocese of Guntur,

Bischops house, Guntur 522001
A.P., Chandramoulinagar,

South India

DOBrOtNiki:  
ž. ŠkOcjaN

FraNcis ukuNi.....
DOBrOtNiki
iz PODjuNe

eMMaNuel Drici.....
DOBrOtNiki:

MOŠkO giBaNje BrNca

hvala vsem, ki jih podpirate! 
• Za bogoslovce in sestre: Dru-
žina iz Rikarje vasi 100,-, ŽRV
Podgorje 600,-, Neimenovana iz
fare Št. Vid 100,-, Slovenski ver-
niki iz Borovelj 118,-, Žena iz
Pliberka 600,-, neimenovana
600,-, Moško gibanje Brnca
390,-, E. W. 50,-, ž. Hodiše 50,-,
ŽRV Št. Janž 900,-, neimeno-
vana družina        600,-, ž. Brdo
600,-, ž. Medgorje 300,-, neime-
novana 600,-, M. B. 120,-, ž. Št.
Ilj 100,-, Dobrotniki iz Podjune
600,-, ž. Št. Lenart 500,-, E. W.
50,-, ž. Hodiše 50,-

• Za misijone: C. P. 100,-, ž. Št.
Jakob v Rožu 200,-, J. A. 100,-, ž.
Žihpolje 640,-, N. N., Železna
Kapla 100,-, N. N., Podklošter
100,-, N. N. 20,-

• Za Madagaskar - Pedro Ope-
ka: A. in E. M., Velikovec 150,-,
C. K. 100,-, P. P., Augsburg 130,-,
pogreb M. L., župnija Bled
551,-, B. D. 13,-, ž. Št. Jakob
41,-, R. S. 100,-, NMS Dobrla vas
560,-, R. A. 25,-, K. S. 10,-, A. G.
100,-, E. K. 30,-, C. H. 300,-, H.-P.
B. 50,-, N. N. 500,-, Ž. A. 96,-, N.
N., Ljubljana 150,-, N. N. 100,-,
N. N., Radgona 20,-, D. B. 13,-

• Za sv. maše: Ž. St. Michael am
Zollfeld 180,-, ž. Gospa Sveta
513,-, ž. Radiše 261,-, ž. Št. Le-
nart pri Sedmih studencih
243,-, ž. Pliberk 225,-, ž. Mohliče
110,-, ž. Šteben 290,-, ž. Dolina
100,-, ž. Djekše 279,-, ž. Kneža
171,-, ž. Krčanje 207,-, ž. Grab-
štanj 440,-, ž. Št. Janž 270,-, ž.
Sveče 270,-

• Za misijonarja Janeza Krme-
lja: M. W. 2.500,-

• Za cerkev Toneta Kerina na
Madagaskarju: J. K. 50,-, J. S.
100,-

• Za cerkev sv. Jožefa v Puna-
lurju v Indiji: J. M. 500,-, J. D.
30,-, J. L. 300,-, W. B. Z. 40,-, K.
G. 50,-, I. W. 300,-, R. B. 50,-, L. F.
100,-, S. K. 30,-, E. L. 100,-, K. M.
100,-, W. O. 300,-, J. A. 500,-, L.
W. 150,-

• Botrstvo za Etiopijo: M. T.
500,-, M. M. 250,-, M. S. 250,-, A.
K. 250,-, P. L. 42,-, F. M. 50,-, M.
Č.-P. 250,-, K. H. 600,-, M. J. 21,-,
Š. J. 500,-

• Za Etiopijo: B. G. 50,-, M. M.
50,-, ž. Žihpolje 640,-

HVALA
kdor rad deli, se mu dobro v roki množi!
DarOvi od 26. 1. 2017 do 20. 3. 2017

za vaŠe MisijONske DarOve

PhiliP thayilliaM.....

Njihovo semenišče:
Catholic Bishop´s house, Marygiri P.B. No 4, Tiruvalla 689 101, Kerala, India

DOBrOtNik: M. k. 

jOhN PaDiPurackal.....
DOBrOtNik: M. k. 

DaNiel thOttaPurackal.....
DOBrOtNik: h. W. 

thOMas kalluPurackal..... raNjit lakra.....
DOBrOtNik:

MOŠkO giBaNje BrNca

Njegovo  semenišče:
Missionaries de Saint Francois de
Sales, B.P. 185 (C. 287), Cameroun

DOBrOtNiki:
ž. ŠkOcjaN

Splošni: mladina
Da bi se mladi ljudje
velikodušno odzvali na svojo

poklicanost in resno pretehtali
možnost, da se izročijo Bogu na poti
duhovništva ali posvečenega življenja.

Za evangelizacijo:
kristjani v Afriki
Da bi kristjani v Afriki

po zgledu usmiljenega
Jezusa delovali kot preroške priče
v službi sprave, pravičnosti in miru.

aPril
2017.....

MOlitveNi NaMeNi

Maj
2017.....
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Dobrota
rešuje svet

Vsak dan prebiramo v časopisih, slišimo
po radiu ali gledamo po televiziji o toli-
kih katastrofah, zločinih, vojnah, raz-
ličnih socialnih in gospodarskih stiskah,
o revščini in lakoti, o beguncih in po-
tapljajočih se pribežnikih in še in še … 

Včasih se nam zdi, da svet poka po šivih.
In vendar se prebujamo vsak dan z no -

vim upanjem in verjetno s prečiščenimi
nagibi, da ne bomo stali ob vseh teh tra-
gedijah križem rok. 
Naj se srce, polno ljubezni in dobrote,
odpre za pomoč ubogim, v katerih nas
srečuje Bog sam, kakor pravi in nas
spodbuja veliki misijonar Pedro Opeka. 
V minulih dneh je tajfun uničil mnogo
poslopij v Akamasoi in zato nas prosi za
hitro in učinkovito pomoč. 
Slovenski spored televizije ORF je že in
še bo oddajal najnovejši in zelo pretresl-
jiv film o Madagaskarju in o gradnji Ko-
roške vasi sredi Akamasoe. 

Nekateri so že darovali za njegove velike
potrebe in za nadaljevanje gradnje ko-
roških hiš. Cena ene hiše je – predvsem
za gradbeni material in najnujnejše
inštalacije – samo 4.500 evrov. Pedro
Opeka je hvaležen za vsak dar. 

Misijonsko poslanstvo je nenehna akcija
sklenjenih rok v molitvi in hkrati od -
prtih in radodarnih dlani za uboge in po
njih za Boga. 

Naj nenehno zvenijo v naših srcih Jezu-
sove besede: »Karkoli ste storili enemu
teh najmanjših mojih bratov, ste storili
meni.« (Mt 25,40)

Dobrodelna tombola 
v Št. Petru

kapljica
dobrote
»Dobro vemo, da to, kar delamo, ni dru-
gega kakor kapljica v morje. A če ne bi
bilo te kapljice, tudi morja ne bi bilo,«
pravi sv. Mati Tereza. 

Da je vsaka kapljica dobrote pomemb-
na, se zavedajo tudi dijaki 3. letnika
Višje šole za gospodarske poklice v Št.
Petru, ki so letos 9. marca organizirali
že 41. dobrodelno tombolo z naslovom:
Kap ljica dobrote. 

Na svoji spletni strani so zapisali kratko
zgodovino misijonske tombole: »S tom-
bolo je začela s. Lucija Klemenjak pred
41 leti. Dolga leta jo je skupaj z učen-

kami pripravljala s. Serafina Roblek,
pomoč pa so zbirali za izobraževanje
bogoslovcev, največkrat iz Indije. S.
Katja Writzl je tombolo vpeljala kot
šolski projekt v podporo delovanju mi-
sijonarja p. Mihe Drevenška, posebej pa
je bila namenjena dekliški šoli v Zambiji.
Začelo se je sodelovanje s faro Št. Jakob
in s tombolo sedaj nadaljuje s. Urša
Šebat skupaj s 3. letnikom pri urah ve -

rouka, zbirajo pa sredstva za turistično
šolo v Aprilcih v Bolgariji.«
Srečanje se je pričelo z mladinsko sveto
mašo, ki jo je daroval dekan Jurij Buch,
sledila je agapa, nato pa težko pričako-
vana tombola, kjer je vsak nekaj zadel –
nekateri so se veselili bogatih nagrad,
drugi pa občutka, da so z na kupom
karte pomagali učenkam in učencem v
Bolgariji.

PiŠe
Mateja rihter

PiŠe
jOže kOPeiNig Pedro Opeka, apostol smetiščarjev 


