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MOJ DAR 
Boga slavi za vse prevožene poti 
Na Krištofovo nedeljo so potekali blagoslovi vozil. Prav poseben

blagoslov pa je bil na Brezjah, kjer so ob 30-letnici MIVE Slovenije
blagoslovili dva MIVA avtomobila. MIVA Avstrija in MIVA Slovenija

intenzivno sodelujeta, kar je bilo opaziti tudi na praznovanju.
Več na strani 2



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

Smo še sredi
tega pohoda,
ki se nikdar
ne bo ustavil ...

Prosilci
in delivci

“
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V letošnjem poletju smo v misijonski
pisarni pozdravili več obiskov iz Afrike,
Indije, Madagaskarja, iz Rusije in še iz

drugih krajev. 

Zanimivo je prisluhniti misijonarkam in misijo-
narjem, ki jih je žal vedno manj, kako vztrajajo
v težkih razmerah in vendar ne obupujejo. 

Začutil sem, kako dejansko zaupajo krmarju
človeške zgodovine, Bogu, ki včasih sredi raz-
nih preizkušenj in hudih tegob teptanih ljudi
molči, a kako hkrati evangelij oblikuje in po-
kristjanjuje misli in življenje ljudi.

Rumena žitna polja, temnozelena in v vetru se
gibajoča koruzna debla nam vlivajo pogumno
zaupanje, da je posejano seme obrodilo večde-
seteren sad. 

Misijonarji so resnični ambasadorji krščanske
odgovornosti za vse človeštvo: Jezus je naročil
apostolom, naj oznanjajo evangelij do konca
sveta – zemljevidno in časovno!

Smo še sredi tega pohoda, ki se nikdar ne bo
ustavil. Cerkev je vedno na poti k ljudem s
prtljago evangelija in s pomočjo ubogim. Sko-
raj vse ustanovitelje redov in vse sestrinske
skupnosti povezuje poleg posebnih obveznosti
v domačih krajih predvsem misijonarski nagib:
»Pojdite po vsem svetu!«

Rad prisluhnem našim misijonarkam in misijo-
narjem, ker zaznam njihov ogenj navdušenja
za Jezusa ter hkrati njihovo zvesto predanost
ljudem, s katerimi delijo tudi težke življenjske
usode in tegobe. 

V misijonarjih doživljam ljudi z budnim
srcem, ker se zavedajo, da pomeni ljubiti
največkrat živeti in tudi trpeti za srečo drugih.

Misijonarji pa so po sili velikih potreb prosilci
in posredniki naše pomoči:

• Pedro Opeka nas prosi, da bi ne pozabili
graditi tudi še v prihodnje hiš za smetiščarje
v Koroški vasi na Madagaskarju. 

• Številna semenišča v Afriki in Aziji prosijo
za študijske podpore za svoje semeniščnike.
Iščemo 20 nadaljnjih dobrotnic in dobrotnikov.

• Vsak škof ali redovni predstojnik, s katerimi
vzdržujemo dolgoletne vezi, prosi za mašne
namene za svoje duhovnike. 

• Škof iz Punalurja v Kerali se zahvaljuje za
vso dosedanjo pomoč pri gradnji romarskega
središča sv. Jožefa, ki nagovori in privabi tudi
ljudi drugih ver. Rad bi končal večletno
gradnjo cerkve – tudi še z našimi darovi.
Sv. Jožef v svoji iznajdljivosti naj povrne
vsak Vaš dar s svojo mogočno priprošnjo!

Misijonarke in misijonarji prosijo in delijo in
tako nam omogočajo, da smo tudi misijonarji
v zaledju, ne s prekrižanimi rokami, temveč z
rokami, ki so sklenjene v molitvi in ki so
odprte ter radodarno delijo.

Misijonska zavest je toplomer našega
pristnega krščanstva!

Z misijonskimi pozdravi

Jože Kopeinig

Na letošnjem osrednjem praznovanju Krištofove nedelje,
23. julija, na Brezjah so obhajali 30-letnico MIVA SLOVENIJA
– misijonske vozniške akcije, ki deluje pod okriljem Misi-
jonskega središča Slovenije. Njen namen je, da s sredstvi iz
nabirke na Krištofovo nedeljo in drugih prostovoljnih darov
oskrbuje slovenske misijonarje na obrobjih sveta z misijons-
kimi vozili, s katerimi prinašajo vero, upanje in konkretno
pomoč najbolj pozabljenim ljudem.

Po molitveni uri je sveto mašo vodil up. nadškof msgr. Alojzij
Uran, pridigal pa je, in to izjemno doživeto, misijonar z Ma-
dagaskarja Jože Adamič.

Po sv. maši je sledil kratek program. Spregovorili so: Matjaž
Križnar, ravnatelj Misijonskega središča Slovenije; Stane
Kerin, dolgoletni vodja akcije MIVA Slovenija;  Franz Kumpf-
müller, dolgoletni voditelj MIVA Avstrija in Jože Kopeinig,
vodja slovenske misijonske pisarne v Celovcu in eden izmed
pobudnikov ustanovitve slovenske MIVA.

Upokojeni nadškof Alojzij Uran je blagoslovil dve misijonski

vozili, ki so ju pripeljali iz Avstrije in ju takoj nato odpeljali
na ladjo v Trst, od koder sta odpotovali na Madagaskar. 

Ob 30-letnici MIVE je Misijonsko središče
izdalo zbornik »30 let za ljudi na koncu
blatnih poti« s podrobno predstavitvijo
akcije, obesek za ključe z motivom
sv. Krištofa in DVD z dokumentarnim
filmom o akciji MIVA.

MIVA Slovenija je zrasla iz MIVE Avstrija 
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• Za bogoslovce in sestre: Neimeno-
vana iz fare Št. Vid 100,-, Slovenski ver-
niki iz Borovelj 211,-, Neimenovani
600,-, Moško gibanje Brnca 380,-, Mož,
Sele-Cerkev 2.700,-, ž. Hodiše 50,-, E. W.
50,-, ž. Škocjan 600,-, ž. Žitara vas
200,-, N. N. iz Podjune 1.400,-, ž. Kot-
mara vas 2.700,-

• Za misijone: L. S. 500,- N. N., Št. Ru-
pert 200,-, NN Sodalitas 5.000,-, J. D.
100,-, ž. Galicija 100,-, N. N., Sele 200,-,
N. N., Vogrče 100,-, K. V. (namesto dru-
gega darila ob srebrni maši Slavka Tha-
lerja) 200,-, dobrotnik iz Sinče vasi
100,-

• Za sv. maše: Ž. Dolina 300,-, ž. Gali-
cija 1.046,-, ž. Grabštanj 470,-, ž. Djekše
468,-, ž. Št. Lenart pri sedmih studen-
cih 234,-, ž. Dobrla vas 370,-, ž. Št. Ilj
963,-, ž. Bilčovs 2.196,-, ž. Grebinj 396,-

• Za Madagaskar – Pedro Opeka: Ž.
Št. Jakob v Rožu 200,-, N. N., Kamen
50,-, W. A. 50,-, B. D. 13,-, G. C. K.
711,74,-, ž. Podklošter 50,-

• Za »MIVA« kolesa: P. in B. R. 20,-, N.
N. iz Celovca 100,-

• Ob Krištofovi nedelji za srečno pre-
vožene kilometre: N. N. 55,-

• Botrstvo za Etiopijo: M. M. 250,-, F.
M. 50,-, M. J. 42,-, P. L. 42,-, K. P. 250,-

• Za Etiopijo: B. G. 50,-, N. N., Slovenija
600,-

• Za Zambijo, Br. Camilo Ndola: E. W.
100,-

Misijonske darove za mašne inten-
cije, za misijonske bogoslovce, za cer-
kve v Zambiji in Malaviju, za Koroško
vas na Madagaskarju, za kolesa v
Afriki … lahko oddate v naši misijon-
ski pisarni v Celovcu. Če želite, vam
pošljemo vplačilnice. 

Naš misijonski konto je odprt pri Po-
sojilnici Bank Klagenfurt/Celovec,
bančna številka: 39100, številka
konta: 56.747. Za nakazilo iz tujine
uporabite IBAN: AT10 3910 0000 0005
6747, BIC: VSGKAT2K

HVALA
zA VAŠe MISIjoNSKe DAroVe

Kdor rad deli, se mu
dobro v roki množi!
DAroVI 
22. 5. 2017 do 17. 7. 2017

jAN VASIljeVIč VAKuljAčAK.....
DoBrotNIKI Iz SP. rožA

Njegovo semenišče:
Viceprovinciae SS. Cyrillo et

Methodio , Congregatio Missionis
S. Vincenti de Paoli Ecclesia

Romano-Catholica, Krasnodonska
srt., 1А, 03035, Kyiv, Ukraine 

Veselimo se NOVOMAŠNIKA

hVAlA VSeM zA PoDPoro!

KoroŠKA PrIlogA

PullA KrIAN thoMAS.....
Semenišče: St. John´s Regional Seminary, Hyderabad, Bischops
house Chandramoulinagar, Guntur 522001 A.P., SOUTH INDIA

MISIjoNSKI BogoSloVec
NOV

DoBrotNIKI:
žuPNIjA SMleDNIK

AVguSt
2017.....

SePteMBer
2017.....

Splošni: Da bi umetniki
našega časa s svojo posebno
obdarjenostjo pomagali
slehernemu človeku odkriti
lepoto stvarstva.

Da bi naše župnije
prežemal misijonski duh
in bi postale kraj, kjer se
medsebojno izraža vera
in udejanja ljubezen.

MolItVeNI NAMeNI

Spoštovani g. Kopeinig,
vsi moji dobrotniki in
bralci Misijonskih obzorij!

Oglašam se vam iz Ukrajine
in vam z veseljem vam spo-
ročam, da sem 24. junija
2017 na praznik rojstva
Janeza Krstnika v mukačevs-
ki stolnici sv. Martina prejel
mašniško posvečenje. V nav-
zočnosti mnogih duhovni-
kov, redovnic, mojih do-
mačih, sorodnikov in prija-
teljev me je v duhovnika
posvetil mukačevski škof
msgr. Antal Majnik.

Že naslednji dan pa sem v domači župniji T. –
Remeta pel novo mašo. Pri nas je navada, da du-
hovniki skupaj z verniki v procesiji pridejo iz
cerkve na novomašnikov dom. Tam je domači
župnik najprej blagoslovil mašni plašč in mi ga
nadel. Nato pa sem od staršev prejel blagoslov
za nadaljnjo pot. S pesmijo in molitvijo smo v
procesiji odšli skozi vas k župnijski cerkvi, kjer
sem daroval prvo sv. mašo. To ni bil praznik le
zame, temveč za vso vas in vso Vincencijansko
družino.

Veselim se tega velikega daru, da bom lahko kot
duhovnik služil Bogu in ljudem. Iz srca se vam
zahvaljujem, da ste me na tej poti podpirali z
molitvijo in skozi vsa leta študija tudi materi-
alno. Tako sem tudi po vaši zaslugi danes lahko
duhovnik. Bog naj vam bogato povrne, jaz pa se
vas bom še naprej z veliko hvaležnostjo spomin-
jal v molitvi in pri sv. maši.

Jan Vakulčak CM
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KoroŠKA PrIlogA

Imamo samo eno Zemljo in zanjo mo-
ramo skrbeti. O tem piše v svoji
okrožnici Laudato si (Hvaljen, moj Gos-
pod) tudi papež Frančišek. In prav nje-
gove besede so prišle velikokrat do
izraza na misijonskem seminarju, ki je
potekal v petek, 21. in v soboto, 22. julija
v Lambachu. Udeležila se ga je tudi de-
legacija iz Koroške. Obiskali smo še
sedež MIVE Avstrija, ki je v kraju Stadl-
Paura. 

O okolju in skrbi zanj so v svojih refera-
tih spregovorili: Heinz Hödl, škof iz Fili-
pinov Broderick Pabillo in Monica
Wanjiru iz Kenije. Kako storiti kon-
kretne korake pa so udeleženci raz-
mišljali v delavnicah. Naravne katastrofe
velikokrat prizadenejo že tako obu-
božane dežele. »Mi vsi smo Zemlja,«
zato vsak posameznik nosi odgovor-
nost, a le skupaj lahko dosežemo
bistvene spremembe. 

Papež Frančišek v okrožnici
Laudato.si piše:
Ko se »v svetu množijo zunanje
puščave, ker so tako na široko opus-
tošene notranje«,nas ekološka kriza
poziva h globoki notranji spre-
obrnitvi. Vendar je treba tudi priz-
nati, da se nekateri predani kristjani
in zavzeti molivci pod pretvezo
realizma in pragmatizma pogosto
norčujejo iz skrbi za okolje. Drugi so
brez volje, ne spremenijo lastnih
navad in so vse bolj zmedeni. Manjka
jim torej ekološka spreobrnitev, ki
omogoča, da privrejo na dan vse pos-
ledice srečanja med Jezusom in sve-
tom, ki jih obdaja. Opravljati poklic
varuhov božjih del je bistvena sesta-
vina krepostnega življenja. To ni več
nekaj neobveznega ali drugotnega v
krščanski izkušnji. (217)

Naj nam bodo tudi njegove besede
spodbuda k skrbi za okolje. 

Mateja

V lambachu 
je potekal
MISIjoNSKI
SIMPozIj Koraki k okoljskemu

napredkuKoraki k okoljskemu
napredku


