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Ljubezen je vedno iznajdljiva
Dr. Weber si že dolgo prizadeva za zobozdravstveno oskrbo na Madagaskarju. Na sliki ga vidimo
s Pedrom Opeko, apostolom smetiščarjev. O njegovem izjemnem delu in o razvoju Koroške vasi

na Madagaskarju je bil posnet nov film, ki vam je na voljo v Slovenski misijonski pisarni. 



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

Ali se bomo 
ogradili z zidovi
in plotovi ali
bomo spreminjali
svet v »hišo
kruha«?

Betlehem
nekoč in
danes

“
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V opevani betlehemski noči se je
nebo odprlo nad teminami sveta.
Bog je postal človek, Vsemogočni

nebogljeno dete. Takratni svet se ni zme-
nil za to, kar se je dogodilo v revnem
hlevu, a ustavili so se kazalci ure sveta. 
Po tej prelomnici časa štejemo letnice
pred Kristusom in po Kristusu. 
Sporočilo betlehemske noči so slišali in
videli samo čuvarji ovčjih čred, ki so
zaznali svetlo zvezdo na temnem nebu
in prisluhnili angelskim melodijam. 
In nato vse tiho je bilo.
Življenje se je najprej izlivalo iz noči v
vedno nova jutra; isto sonce je obsevalo
dobre in manj dobre. Ljudje so doživljali
radosti in bridkosti, so hrepeneli in trpeli.
A sredi lastnega ljudstva in sredi vsega
človeštva je učlovečeni Bog vtisnil svoje
neizbrisne sledi v našo zemljo. Večna be-
seda je postala človek. 
Evangelist Janez pa toži o besedi: »V
svojo lastnino je prišla, toda njeni je niso
sprejeli.« (Jn 1,11)
Betlehem ni samo kraj sredi skromne
puščavske narave, Betlehem preseže do
takrat nepomembno mestece na zemlje-
vidu. 
Betlehem je postal simbol za trdosrčnost
ljudi, ki se ograjujejo pred pribežniki, be-

gunci in vsemi, ki bi utegnili motiti njihov
mir ali postati njihovi nadležni sosedje. 
A beseda Betlehem pomeni »hiša kruha«,
kar vsebuje zgovorno simboliko. 
Sredi današnjih svetovnih kriz, sredi
vojnih spopadov in sredi množic begun-
cev in lačnih pribežnikov, so ljudje dob-
rega srca ustvarili in zgradili veliko takih
Betlehemov, takšnih »hiš kruha«, kjer
dobijo telesni in duhovni kruh, kjer s sa-
marijansko velikodušnostjo pomagajo lju-
dem v najrazličnejših stiskah. 
Sedanji svetovni problemi z vsemi pred-
vidljivimi in tudi nepredvidljivimi posledi-
cami kličejo nas kristjane na plan in nas
sprašujejo, kaj naj bi pomenil Betlehem
danes za nas in za preizkušeni svet.  
Ali se bomo ogradili z zidovi in plotovi ali
bomo spreminjali svet v »hišo kruha«,
kjer bo dosti telesnega in duhovnega
kruha za vse, za uboge in bogate, za do-
mačine in begunce?
Betlehem – »hiša kruha« - ni romantična
in čustvena beseda, temveč poziv, da pre-
magujemo v sebi sebičnost, brezbrižnost
ter odpremo svoje srce, svoje roke ter de-
limo svoje hlebe kruha tudi z drugimi.
Tako je Betlehem vedno aktualen. 

Jože Kopeinig

Spoštovane bralke, spoštovani bralci, dragi misijonski dobrotniki! 
Kristus se je rodil v hlevu in se mora tudi danes roditi v hlevu naših src, v naši preprostosti in ponižnosti,
v naši prozaični vsakdanjosti ter v našem hrepenenju po odrešenju nas samih in vsega zlega v svetu. 

Adventni klic PRIDI naj se spremeni v radostno zavest, da je Emanuel že
med nami in da delamo in živimo svoje misijonsko poslanstvo samo v

NJEM in z NJIM. 

Tako doživljamo BOŽIČ ne zgolj kot praznik enega dne, temveč kot
vsakdan, ki ga smemo doživeti in živeti z Emanuelom. 

Želiva Vam in vsem vašim radost in mir, ki nam ga podarja
Emanuel – Bog z nami ter obilo blagoslova vse dni v

letu 2017!

Hvala za vaše darove in molitve!
Z željo, da bi ostali povezani,

vas vse prav lepo pozdravljava  

Jože Kopeinig

in MateJa RihteR



KOrOšKa PriLOGa

Moja pot prostovoljstva se je začela, ko
sem bila še gimnazijka, in sicer z nepo-
zabno izkušnjo desetnevnega tabora v
Srbiji. Tu sem se prvič srečala z načrto-
vanjem, izvedbo in refleksijo dejavnosti
za mlade iz družin z nižjim socio-eko-
nomskim statusom, za otroke in mla-
dostnike iz sirotišnice in za (mlade)
odrasle z Downovim sindromom. To je
bila odskočna deska za razmišljanje o
prostovoljnem delo v prihodnje, za od-
krivanje drugih držav in s tem novih
ljudi, jezikov, kultur ...
Lastna izkušnja življenja v pomanjkanju
me vedno znova nagovarja, da ne glede
na to, kaj si doživel, lahko narediš veliko
dobrega zase in druge, morda kdaj tudi
podeliš svojo zgodbo sebi in drugim v

opomin, da
smo lahko
hvaležni za
vse naše do -
življaje, za

to, kar smo, kar imamo, kje živimo, kdo
nas obkroža, kam vse lahko gremo ... Se-
veda brez ljudi, ki so (bili) okrog mene,
takih in drugačnih življenjskih lekcij,
študijske naravnanosti, poguma,
drznosti, borbenosti itn. verjetno ne bi
bila tu, kjer sem. Ideja za EVS prosto-
voljstvo se je posvetila, ko sem začela
razmišljati, kaj bo z mano po študiju,
česa si želim, kaj še želim doživeti in
spoznati, česa se še želim naučiti, kako
lahko s svojo vlogo prispevam skup-
nosti, kjer sem/bom ... V času študija

nisem šla na študentsko izmenjavo, za
kar mi je bilo žal. Ker se nam dandanes
ponuja nešteto priložnosti, sem se od-
ločila, da izkoristim možnost EVS pro-
jekta. Po močnih, večkratnih izkušnjah
s prostovoljnim delom v Indiji in osta-
limi izkušnjami, ki mi pridejo naproti,
sem prišla tokrat bližje Sloveniji. Leto,
ki je pred mano, želim izkoristiti za na-
predovanje v nemščini, preseganje nela-
godja ob spoznavanju novih ljudi in
njihovih zgodb, učenje veščin, ki jih še
ne znam ali obvladam, sprejemanje izzi-
vov na osebnostnem področju in vseka-
kor za umestitev sebe, vključno z vsem,
kar znam, v društvo IniciativAngola ter
s tem pripomorem k svežim idejam za
nadaljnje delo. 
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V torek, 8. novembra, je v europahaus
potekala predstavitev novega, interak-
tivnega koledarja  za leto 2017, kate-
rega rdeča nit je »Moje sanje«. Po
letošnji odpravi v Angolo je fotograf
Karlheinz Fessl skupaj z zaposlenimi v
podjetju Ilab crossmedia na novo zasno-
val celostno podobo koledarja. Neiz-
merno smo veseli novih idej, ki jih lahko
s pomočjo drznosti in kreativnosti ust-
varjalcev ter ostalih vključenih v
tovrstne projekte realiziramo in s tem
odpiramo prostor za svežino v delo-
vanju društva. 
Eugenia, Luisa Antonia, Elisa, Francisco
in Jorge Antonio je le nekaj imen in
obrazov, ki vas bodo spremljali na
novem koledarju društva IniciativAn-
gola. Izbrana rdeča nit je povezana s
sanjami ljudi, ki živijo v Angoli, državi
globalnega juga, kjer je trenutna situa-
cija za (pre)živetje vse prej kot rožnata.

Nekateri so svoje sanje s pomočjo vere,
upanja in omogočenega šolanja že dose-
gli, drugi so na dobri poti do tja. 
Dogodek so z glasbenim programom
popestrili Paulos Worku z mladimi, ki
so nas zazibali v ritme Afrike ter Miro in
Katharina iz skupine Popwal, ki sta  vo-

kalno in inštrumentalno ustvarila pri-
jetno vzdušje v dvorani. 
Koledar je možno naročiti na naši FB
strani. Kupite pa ga lahko tudi v ško-
fijski hiši, Slovenski misijonski pisarni,
knjigarnah Haček in Mohorjeva ter v
pravični trgovini Weltladen. 

iniciativangola v prihajajoče
novo leto z novim koledarjem

Piše
JerNeJa Pirc

eSV-prostovoljka se predstavi

Sveže ideje
za nadaljnje
delo
Piše JerNeJa Pirc
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Zobozdravstvena oskrba
na Madagaskarju 

Korajža velja
ali drzno
zaupanje!
Maja letošnjega leta sem bil spet na Ma-
dagaskarju. Že dve leti sem zbiral denar
in pripravljal za ureditev nove ambu-
lante v kraju Ampitafa, čisto na jugu,
900 km oddaljenem od glavnega mesta
Antananarivo pri Janezu Krmelju. Vedno
težje je zbirati denar, tudi če je za dobro-
delno akcijo, in se opazi, da je kriza.
Ampak uspelo je in trud se je splačal.
Dežela Koroška je prispevala tudi velik
delež, tako da sem lahko speljal projekt.
Kupil sem lahko nov zobozdravniški
stol in še zbral nad 300 kg materiala.
Club Kiwanis je plačal prevoz z letalom.
Imel sem s sabo tudi rabljen, ampak še
dober digitalni panoramski rentgen, ki
ga je podaril celovški kolega dr. Ofner. 
Pri carinski kontroli omenim, da sem
namenjen k Pedru Opeki. Potem mi več
ne pregledujejo kovčka. Hvala Bogu
Pedra Opeko tukaj vsi dobro poznajo in
vedo, koliko dobrega stori. Zaradi tega
je njegovo ime kot dobra osebna izkaz-
nica in se tudi ne bojim teh kontrol na
letališču.
V Akamasoi sem bil zelo lepo sprejet,

kot bi prišel po dolgem času spet do-
mov.
Ko sem prišel leta 2004 prvič na Mada-
gaskar, je bilo 12 milijonov ljudi. Zdaj, 12
let kasneje, jih je že 24 milijonov. Tudi
umorov je veliko več in celo ena glavnih
sodelavk Opeke je bila med mojim bi-
vanjem na otoku umorjena. 

S tehnikom iz Casab-
lance, ki je bil musli-
man, sva se takoj dobro
razumela. 
Na žalost so od pošiljke
že na letališču ukradli
nekaj stvari. Tu kaj se je
videlo, da se je situacija
zelo poslab šala. Tudi
Pedro Opeka mi je
rekel, da v tej deželi
zdrži samo zaradi lju-
bezni do ljudi in Boga.
Abdossamad, moj teh-
nik iz Maroka, je v
enem dnevu postavil ta
novi zobozdravniški
stol. V glavnem mestu

pa je še servisiral zobozdravniške stole,
ki so bili postavljeni že leta poprej.
Vedno znova sem na novo presenečen
ob veselju in hvaležnosti ljudi v Akama-
soi, ko pridem na ta lepi, izkoriščani in
revni otok.
Ostal mu bom zvest in povezan z njim
do svoje smrti!

21. MISIJONSKA TOMBOLA V ŠT. PRIMOŽU

Ko darujem, dobim
Nekateri obiskovalci so zadeli res
lepe nagrade, prav vsi pa so doživeli
občutek skupnosti in hvaležnosti.
Misijonska tombola v Št. Primožu je
tradicionalni dogodek, letos že 21.
je društvo IniciativAngola vabilo
ljudi dobre volje, da z nakupom
srečke prispevajo za hrano in peda-
goški program za vrtec v Angoli.
Christian Urak je v nedeljo, 6. no-
vembra, spretno komentiral doga-
janje, za glasbo pa so poskrbeli
otroški zbori Danica, Trtinos in Živ
Žav. Manjkal ni niti Paulus Worku z
afriškimi ritmi. Tudi z majhnimi de-
janji lahko naredimo veliko dobrega.

Piše MateJa rihter

Piše
Dr. MihaeL

Weber



Predstavljamo vam dva nova duhovnika. Ob prejemu duhovniškega
posvečenja se zahvajujeta tudi svojim dobrotnikom. 
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Misijonske darove za mašne intencije, za mi-
sijonske bogoslovce, za cerkve v Zambiji in
Malaviju, za Koroško vas na Madagaskarju,
za kolesa v afriki … lahko oddate v naši mi-
sijonski pisarni v Celovcu. Če želite, vam po-
šljemo vplačilnice. 

naš misijonski konto je odprt pri posojilnici
Bank Klagenfurt/Celovec, bančna številka:
39100, številka konta: 56.747. Za nakazilo iz
tujine uporabite iBan: at10 3910 0000 0005
6747, BiC: VSgKat2K

Za bogoslovce: Ž. Št. Ilj 150,-, M. B. 100,-, Nei-
menovana iz fare Št. Vid 100,-, Slovenski ver-
niki iz Borovelj 196,5,-, Misijonska skupina
Želinje/Sankt Francisci 150,-, Moško gibanje
Brnca 400,-, ž. Škocjan 600,-, dobrotnica J. R.
iz Sel 600,-, ž. Obirsko 10,-, ž. Hodiše 50,-, E.
W. 100,-, Dobrotniki iz Št. Lipša 600,-, ŽRV
Sele Kot in Bajdiše 600,-, družina S. 600,-, mož
Sele-Cerkev 2.700,-

Za misijone: Ž. Pliberk 1.111,-, ž. Dolina
100,-, M. B. 10,-, M. T. L. 50,-, ž. Žitara vas
30,-, J. M. 40,-, M. B. 100,-, F. P. 50,-, N. N. iz Ri-
karje vasi 50,-, Š. J., Šmihel 40,-, M. B. 50,-, F. P.
10,-, Zavod, Ljubljana 200,-, G. W. 15,-, M. B.
100,-, R. S. 10,-, N. N., Št. Primož 100,-, ž. Glo-
basnica 50,-, M. G. 50,-

Za sv. maše: Ž. Globasnica 500,-, ž. Pliberk
540,-, ž. Dolina 150,-, ž. Št. Lenart pri Sedmih
studencih 234,-, ž. Bajdiše 360,-, ž. Sele – za
sv. maše za Etiopijo 360,-, ž. Apače 110,-, ž.
Globasnica 490,-, J. A. 1.000,-, M. P. 20,-

Za Madagaskar – pedro opeka: Ž. Sele
350,-, C. K. 100,-, N. N., Altenberg 50,-, P. S.,
Globasnica 50,-, V. K. 100,-, J. T. 100,-, K. A.
50,-, H. F. 20,-, N. N., Velikovec 4.000,-, G. L.
200,-, N. N. 100,-, N. N., Dvor 100,-, M. R. 50,-,
H. O. 20,-, F. K. 500,-

Za cerkev sv. Jožefa v punalurju v indiji: J. D.
100,-, H. G. 100,-

Za MiVo: N. N., Št. Primož 100,-, A. K. 100,-,
N. N., Št. Janž 100,-, M. T. 100,-

Botrstvo za etiopijo: M. K. 250,-, M. J. 21,-, H.
K. 300,-, P. L. 42,-, F. M. 50,-, H. in P. K. 300,-, J.
Z. 250,-, F. S. 500,-

Kruh za lačne v etiopiji: Š. J., Šmihel 500,-,
A. K. 50,-, Oltarna skupnost Špital ob Dravi
606,-, R. V. 100,-

Za Zambijo: J. B. 1.095,-, E. W. 150,- 

HVALA
Za Vaše MiSiJONSKe DarOVe

Kdor rad deli, se mu dobro
v roki množi!
DarOVi
od 20. 9. 2016 do 17. 11. 2016

KOrOšKa PriLOGa

terry thaNKachaN.....
DObrOtNiK: NeiMeNOVaNi

Njegovo semenišče: 
Diocese of Quilon, Bishop´s
House Tangasseri, Kollam –

691 007, Kerala, India 

DOMiNic KaNiyaNtharayiL.....
DObrOtNiK: Ž. KOtMara VaS

Njegovo semenišče: 
Kristu Jyoti College,

Kirshnarajpuram, India

Podpirajmo jih na njihovi poti k
duhovnemu poklicu tudi z molitvijo. 

MartiN NGhia.....
DObrOtNiKi: ŽuPNiJa ObirSKO

JaMeS MiNh thaNG.....
DObrOtNiKi: DruŽiNa S.

JOSePh caNh PhuOc.....
DObrOtNiK: MOŽ, SeLe-cerKeV

Njihovo semenišče: Don Bosco Vietnam Province, Don Rinaldi Theologic House, Thu Duc –
HCM City, 33/9A Ba Giang – Khu Pho 4, Linh Xuan, Vietnam 

MartiN NGhia.....
DObrOtNiK: NeiMeNOVaNa DruŽiNa

Njegovo semenišče:
Nirmal Sadan, Dharampura, Jagdalpur

raShMita reGiNa LaKra.....
DObrOtNiKi: ŽrV SeLe KOt iN baJDiše

Njen noviciat: 
Sister of Sacred Sciences Liturgical Institute, P. B.
No. 5639, Rajajinagar, Bangalore 560010, Indija 

Novomašnika

bOGOSLOVci iN SeStra 
NOVI
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KOrOšKa PriLOGa

Nov film o Pedru Opeki in 
Koroški vasi na Madagaskarju 

Naloga misijonarja
je, da ljubi Piše

MateJa rihter
FOtO FraNc

OPetNiK

14.000 otrok, 272 razredov, 72 šol – za
vse to skrbi pedro opeka, ki ne vidi
številk, ampak vsakega posameznika. 
Pred 15 leti sta Mirko Bogataj in Ivan
Klarič posnela film, kako Pedro Opeka
omogoča novo življenje najbolj revnim
ljudem. »Koroška vas na Madagas-
karju« je v teh letih po zaslugi darov
mnogih dobrotnikov dobila novo po-
dobo. Da dobrotniki vidijo, kako ko-
ristno se porabijo njihovi darovi, se je
letos spomladi posnel nov film, z novo
tehniko. S ptičje perspektive so prika-
zane površine združenja Akamasoa –
Dobri prijatelji, ki ljudem vrača dosto-
janstvo in pomaga na kraju samem, da

ljudje ne rabijo kot begunci zapuščati
svojih domov. Da je izkušnja na terenu
naj boljša teologija, poudarja Pedro
Opeka, lazarist, ki črpa navdih pri
sv. Vincenciju Pavelskem. 
V petek, 23. oktobra, je v Tischlerjevi
dvorani Mohorjeve potekala tiskovna
konferenca ob predstavitvi novega
filma. Vodja Slovenske misijonske pi-
sarne Jože Kopeinig po ogledu filma ni
mogel skriti ganjenosti. Spregovorili so
še člani KIWANIS Avstrija in zobozdrav-
nik Mihael Weber. O njegovi pomoči na
Madagaskarju si lahko preberete pose-
ben članek v tej številki Misijonskih ob-
zorij. 

Film o kandidatu za Nobelovo nagrado
za mir je na voljo v slovenščini in
nemščini, načrtujejo pa se še prevodi v
španščino, italijanščino in francoščino.
Ker je vsebina filma zelo aktualna, pos-
netki pa so tehnično dovršeni, je bil od-
lomek že na ogled na ORF v oddaji
Orientierung, celoten dokumentarec pa
bo predvajan tudi na prvem programu
RTV Slovenija.  

Film (po scenariju Mirka Bogataja ga je
posnel Daniel Bogataj) lahko naročite v
Misijonski pisarni (misijoni@dpu.at,
0463 54 587). 

Tam na Slovenskem poklic si je 'zbral,
Bog  mu otok Madagaskar je dal.
Vodo in kruh siromakom »skopal«,
svet na otoku domač je postal.

Prva je bila mu skrb za človeka,
naj mu pomoči nikdar ne odreka.
Zadnja položena dan's je opeka,
vso odgovornost nos' Pedro Opeka.

Glej, kak' nastaja KoRoŠKa tam VaS!
Stara ledina postaja okras!
Naši darovi  zanj dober so kvas.
Delajmo! Širimo pedrov oglas!

N. N. Ožbolt 

Pedro Opekaena hiša za KOrOšKO VaS v akamasoi
stane samo 4.000 evrov.

Do sedaj smo lahko zgradili že 350 družinskih hiš,
500 jih želimo zgraditi.

Kot odgovorni za MIVA-Koroška sem
se udeležil vseavstrijskega kuratorija
MIVE, kjer proučujemo delovanje te
misijonske organizacije. 
MIVA oskrbuje misijonarke in misijo-
narje z avtomobili, motorji, čolni, s
kolesi ali tudi z osli, ki so za sicer
nedo stopne kraje še kako zaželeni
kot »kolesa na štirih nogah«. 
S Krištofovo nabirko in tudi s po-
sebno akcijo za kolesa za katehete in
druge pomočnike je zamisel MIVE

tudi pri nas zelo zasidrana. »Bog
povrni« vsem podpornikom MIVE!
Darove sprejemamo v misijonski pi-
sarni seveda vse leto, ne samo na
Krištofovo nedeljo.
Na sliki vidite avtomobile, ki čakajo,
da jih razdelijo misijonarjem na raz-
nih celinah. Največ jih potrebuje
Afrika. 
Tudi v naslednjem letu bomo organi-
zirali blagoslovitve MIVA in tudi dru-
gih vozil v župnijah južne Koroške. 

MiVa
Piše JOŽe KOPeiNiG


