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„Augustin Elmar, provizor župnij Šmarjeta v Rožu, Sele in Glinje ter duhovni asistent Katoliške prosvete je opisal svojo izkušnjo Afrike: 

Nepopisno veliko vtisov, ki sem jih zbral v Ugandi, bo name delovalo še dolgo. Obisk
Afrike bo zagotovo vplival tudi na moje delo v Avstriji. Naša skupina, v kateri nas je bilo 

22 prijateljev misijona v Ugandi, je obiskala številne šole, z otroki smo se igrali, skupaj  
smo prepevali, obhajali sv. maše, posadili smo drevesa kot znamenja povezanosti. “



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

Koroška vas na
Madagaskarju
je tisti tihi, 
a zgovorni 
čudež, ki ste 
ga pomagali 
ustvariti vi.

Najkrajša
pot k
Bogu!

“
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Zakaj nas slabe novice tako zelo
zanimajo? – Ker nagovorijo naša
globlja čustva – ogorčenja, sodbe in

obsodbe, včasih pa sprostijo tudi naše us-
miljenje in našo pripravljenost pomagati. 

Slabe novice so nekakšen adrenalin za
naš hormonski sistem, ki potrebuje od
časa do časa posebne dražljaje in izzive.

Poleg teh hormonskih in duševnih potre-
sov in pretresov pa se seveda še bolj vese-
limo pozitivnih dogodkov in njihovih
poročil, osebnih ali v raznih občilih.

Sredi vsakdana, ki nas zasiplje z raznimi
novicami in poročili, so ljudje, ki se od-
ločajo po osebnih nagibih, zakaj in kako
najbolje pomagati ljudem v stiski.

V najnovejšem in še kakó aktualnem
filmu: »Ti si Peter« - ki sta ga posnela
Mirko in Daniel Bogataj poleti 2016 in ki
ga v šestih jezikih širimo po vsej Evropi,
spregovori Pedro Opeka jasne in preroške
besede o svojem misijonskem poslanstvu:
»Boga sem odkril v obrazih revežev. Tam,
kjer so nemočni in brezpravni, sredi
sveta, ki na mnogih krajih poka po šivih
bede, lakote, begunstva, morije, sploh re-
vežev s ,tisočerimi obrazi trpljenja‘ in kjer
mnogi kričijo po Bogu, tam je Bog! Če
hočemo najti Boga po najkrajši poti,
moramo iti k tistim, ki so pomoči najbolj
potrebni. Tam ga bomo takoj našli!«

Bog se razodeva v trpečih in solznih obra-
zih kakor v tistih, ki brišejo solze žalost-
nim in obupanim. Takih je mnogo, tudi

med nami, če le pomislimo na razne do-
brodelne akcije in misijonske podpore.

Mož, ki je pred kratkim prinesel večjo
vsoto za misijone, mi je dejal: »Raje
dajem še s toplo roko, ker ne zaupam
oporoki in kaj se lahko zgodi, ko mi
ugasnejo oči!«

Mnogi, ki berete Misijonska obzorja, se
lahko sproti prepričujete, kako »misi-
jonski adrenalin« deluje tudi med mla-
dimi, ki nekaj časa pomagajo v deželah
tretjega sveta, in so nato  doma zelo
aktivni pri različnih misijonskih akcijah.

Film: »Ti si Peter!« o Pedru Opeki,
apostolu smetiščarjev na Madagaskarju,
nazorno pokaže, koliko zmore en sam
človek, ki se popolnoma preda Bogu in
ubogim hkrati – seveda vedno s pomočjo
tolikih molivcev in dobrotnikov po vsem
svetu, tudi med nami na Koroškem.

Koroška vas na Madagaskarju je tisti tihi,
a zgovorni čudež, ki ste ga pomagali ust-
variti Vi, ki berete to zahvalo in hkrati
prošnjo. Ena hiša v Koroški vasi stane
samo 4.500 evrov. Nekateri so že darovali
za eno ali tudi že več hiš. Iskrena zahvala!

Film »Ti si Peter!« prikazuje, kako je
Koroška vas v letih od 2000 do danes
narasla na prikupno naselje, ki nudi tako
preizkušenim družinam streho, delo in
varnost, otrokom pa izobrazbo.

Prav v današnjem času s skoraj ne-
obvladljivo imigracijo iz Afrike Pedro
Opeka  naglaša tudi odgovornost za
izboljšanje življenjskih okoliščin domá
in svari, naj ne bi iskali »obljubljeno
pravljično prihodnost« v tuji Evropi.

Ne beg od dóma, temveč solidarnost
in odgovornost domá je njegov – klic,
ki se ga ne sme preslišati! Pri tem mu
lahko  veliko pomagamo tudi mi!
Najkrajša pot k Bogu je pomoč ubo-
gim. Kdor pomaga ubogim - domá in
po svetu – sreča Boga!

Kdorkoli si želi ogledati film, mu ga
radi pošljemo. Podprimo Pedra Opeko
in vse naše misijonarke in misijonarje
z molitvijo in velikodušnostjo!

Z misijonskimi pozdravi
Jože Kopeinig
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Od 28. septembra do 12. oktobra 2016
sem prvič bival na afriških tleh. Nepo-
pisno veliko vtisov, ki sem jih tam zbral,
bo name delovalo še dolgo. Obisk Afrike
bo zagotovo vplival tudi na moje delo v
Avstriji. 

Že mnogo let podpiram Marijine sestre
iz Karmela v Zgornji Avstriji, ki 15 let
delujejo v Ugandi. V kraju Kyengeza so
zgradile ambulanto, v kraju Mythiana pa
vodijo izobraževalni center za celo ško-
fijo. 

Sestre vidijo svoje poslanstvo predvsem
v življenju z ljudmi v Ugandi, s katerimi
delijo veselje in skrbi. Vedno in povsod
so potrebne pridne roke, ki omogočajo
boljšo prihodnost in samostojnost. 

Naša skupina, v kateri nas je bilo 22 pri-
jateljev misijona v Ugandi, je obiskala
številne šole, z otroki smo se igrali, sku-
paj smo prepevali, obhajali sv. maše, po-
sadili smo drevesa kot znamenja pove -
zanosti. 

Njihova hrana je skromna: matoke - ku-
hane banane, posho - polenta, maniok –
kuhane korenine, krompir, riž, omaka iz
arašidov … Meso je redko na krožniku. 

Otroški smeh, hvaležnost in zado-
voljstvo ljudi, ki so iskali stik z nami, so
nas spremljali na poti. 

Sporazumevali smo se v angleščini, ki je
poleg jezika luganda drugi uradni jezik.
Prebivalci Ugande so ponosen narod,
kar se vidi že v njihovi telesni drži. Živijo
umirjeno in izgleda, kot da ima človek v
Ugandi ves čas celega sveta. Ljudje no-
sijo lepa in čista oblačila. Veliko je mla-
dine, saj je skoraj tri četrtine 40-mili-
jonskega prebivalstva mlajšega od 20
let. Pogosto je HIV-obolenje in žal zaradi
aidsa mnogi umrejo.

Veliko je družin z 10 do 15 otroki, saj
je v Ugandi še zmeraj poligamija. Le en
otrok iz družine lahko obiskuje šolo, so-

rojenci pridejo v šolo kasneje – vse je
povezano s financami. 

Sestre vodijo domove za otroke iz tež -
kih družinskih razmer. Nadalje pouču -

jejo verouk v šolah, obiskujejo
bolne, vodijo lekarne, plačujejo
zdravnike … Do sedaj so posta-
vile že 11 vodnjakov, ki so jih fi-
nancirali dobrotniki iz Avstrije,
saj je čista voda izjemno po-
membna. Na tem področju jih
čaka še veliko dela, saj ima
država drugačne interese. 

Vsekakor ostajajo pomembna
vpraša- nja glede infrastrukture,
kanalizacije, smeti … 

Ljudje še nimajo razvitega čuta
za varovanje narave. Živijo od
narave in ne z naravo. 

Resnični blagoslov za Ugando je
prostovoljno delo. Sestre pra-
vijo, da doživljajo veliko pod-
poro sorodnikov iz Avstrije, ki
so jim pred kratkim v Ugando
pripeljali celo traktor.

Kar posadijo, morajo zavarovati,
drugače pridelek čez noč najde
druge lastnike. Razliko med
lastno in tujo dobrino v Ugandi
težko prepoznavajo, zato so po-
gosti čuvarji ali psi čuvaji, ki va-

rujejo ljudi in premoženje.  

Moja želja za to lepo in zanimivo državo
je, da bi ljudje vzeli življenje v svoje roke
in da bi tako ustvarjali lepšo prihodnost. 

Prvič sem
potoval v
Afriko
PišE AUgUstiN ElmAr, 
PrOvizOr žUPNij šmArjEtA v rOžU, sElE iN gliNjE
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• Za bogoslovce in sestre: Ž. Št. Lenart
300,-, ž. Žitara vas 250,-, Družina iz Ri-
karje vasi 3.000,-, Neimenovana iz fare Št.
Vid 100,-, Misijonska skupina Želinje/
Sankt Francisci 300,-, N. N. duhovnik
5.000,-, Slovenski verniki iz Borovelj
226,20,-, Moško gibanje Brnca 390,-, FFJ
600,-, ž. Bilčovs 600,-, F. in B. 600,-, B. M.
100,- N. N. iz Celovca 300,-, Fant s Krasa
1.200,-, ž. Obirsko 60,-, duhovnik N. N.
600,-, ž. Hodiše 150,-, E. W. 100,-, ž. Do-
brla vas 600,-, Mož iz Borovja/Pliberk
600,-, ž. Žitara vas 100,-, ž. Galicija 270,-,
ž. Lipa 240,-, M. B. 100,-, mož J. Z. 600,-,
I. W. 600,-, duhovnik S. 800,-, ž. Št. Ilj
100,-, ž. Globasnica 600,-, Oltarna skup-
nost Špital 497,-, ž. Škocjan 600,-

• Za misijone: Ž. Dobrla vas 900,-, F. S.
10,-, M. S. 50,-, N. N., Sveče 100,-, S. P.
50,-, P. M. T. 20,-, N. N. 200,-, K. P. 60,-, ž.
Mohliče         100,-, N. N., Augsburg 50,-,
R. P. 120,-, N. N., Št. Jakob 100,-, Š. J., Šmi-
hel 30.000,-

• Za sv. maše: Ž. Sveče 450,-, Ž. Št. Janž
180,-, ž. Globasnica 200,-, ž. Djekše 171,-,
ž. Krčanje 72,-, ž. Kneža 99,-, ž. Št. Lenart
pri Sedmih studencih 333,-, A. H. 200,-, ž.
Šmarjeta v Rožu 2.475,-, ž. Glinje 711,-,
mestna župnija Pliberk 630,-, ž. Kapla ob
Dravi 729,-, ž. Apače 810,-, ž. Ruda 180,-,
ž. Grebinjski klošter 369,-, ž. Šmihel
1.200,-, ž. Št. Ilj 1.161,-, ž. Bilčovs 1.340,-,
ž. Št. Lipš 1.341,-,  ž. Grebinj 986,-, ž. Vo-
grče 569,-, ž. Dobrla vas 860,-, ž. Šmihel
5.036,-, ž. Dolina 250,-, ž. Grabštanj
1.357,-, ž. Galicija 288,-, R. J. 50,-

• Za Madagaskar - P. Opeka: B. S. 50,-, V.
K. 320,-, C. K. 100,-, ž. Djekše 100,-, Š. J.,
Šmihel 20,-, J. T. 100,-, T. S. 5.000,-, M. H.
5.000,-, S. O. 300,-, K. H. 4.000,-, B. S. 5,-,
R. H. H. 100,-, C. G. 500,-, F. Liechtenstein
1.000,-, Š. J., Šmihel 10.000,-

• Za cerkev Toneta Kerina na Madaga-
skarju: N. N. 10.050,-

• Za cerkev sv. Jožefa v Punalurju v In-
diji: N. N. duhovnik 4.000,-

Za MIVO: M. J. 100,-, M. T. 100,-

• Botrstvo za Etiopijo: M. J. 63,-, P. L.
42,-, H. in P. K. 100,-, F. M. 50,-, M. S.
250,-, H. W. 300,-, Š. M. 250,-, družina H.
250,-, R. A. 250,-, B. S. 250,-

• Za Etiopijo: R. T. 100,-, B. G. 50,-, T. S-T.
500,-, Š. J., Šmihel 10.000,-

• Za Zambijo: E. W. 180,-

HVALA
zA vAšE misijONsKE dArOvE

Kdor rad deli, se mu
dobro v roki množi!
dArOvi 
od 18. 11. 2016 do 25. 1. 2017

KOrOšKA PrilOgA

AshOK miNj.....
dOBrOtNiKi: ž. šKOCjAN

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

mANOj tOPPO.....
dOBrOtNiK:

dUhOvNiK N. N. 

thOmAs jOjO vANiyAOUrACKAl.....
dOBrOtNiKi:

mOšKO giBANjE BrNCA

sAjEsh jOsEPh AlAPPAttU.....
dOBrOtNiKi:

žUPNijA št. ilj

Njihovo semenišče:  Nirmal Sadan, Dharampura P. O. Jagdalpur, Bastar Dist. C. G. INDIA - 494001

PEtEr vAN trUONg..... mArtiN thAt BAO.....

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

Veliko veselje z NOVOMAŠNIKI

misijONsKi BOgOslOvCi
NOVI

d O B r O t N i K :  N . N .  d U h O v N i K

BiNCE KAdAKKAKUNNEl.....
dOBrOtNiK:

NEimENOvANA drUžiNA

Njegovo semenišče:
Nirmal Sadan, Dharampura,

Jagdalpur

jOsEPh dUC Ai.....

hvala vsem, ki jih podpirate! 

hvala vsem,
ki ste jih

podpirali s
svojim darom
in z molitvijo. 

BAlAswAmy mAllAvArAPU – jOhN sUdhAKAr sANgABAthiNi – ChiNNAPPA PAgAdAlA.....
dOBrOtNiKi: drUžiNA iz riKArjE vAsi

Njihovo semenišče:  Bishop´s house Chandramoulinagar, GUNTUR – 522 007, A. P. India 
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slovenska medicinska odprava v gambiji  

Kljub celodnevnemu operiranju
utrujenosti ni bilo čutiti  
Oktobra 2016 se je v Gambijo podala
prva samostojna slovenska medicinska
odprava v okviru organizacije Hernia In-
ternational iz Londona, da bi tam ope-
rirali trebušne kile. Vodja odprave je bil
dr. Jurij Gorjanc, kirurg v Bolnišnici us-
miljenih bratov v Št. Vidu ob Glini, alpi-
nist in gorski reševalec, ki se takšnih
odprav v deželah tretjega sveta ude-
ležuje že leta. Samostojna slovenska me-
dicinska odprava pa je bila nov izziv.
Šestčlanska ekipa, v kateri sta bila dva
kirurga iz Bolnišnice usmiljenih bratov
v Št. Vidu ob Glini, je to humano delo
opravila prostovoljno, tudi stroške so si
krili sami, opremo pa so pridobili oz. ku-
pili s pomočjo sponzorjev. V petih dneh
so opravili 65 brezplačnih operacij kil
bolnikom, ki so jim s tem močno olajšali

življenje, med operiranimi je bilo veliko
otrok. Ob tem so učili lokalne kirurge,
kar je še ena od pomembnih nalog me-
dicinske odprave. »Operacije smo delali
z ljubeznijo, in to so ljudje čutili,« je po-
vedal vodja odprave Gorjanc. Vsak dan
so operirali med 8.30 in 20. uro, včasih
še dlje. »Utrujenosti ni bilo čutiti. K

sreči je bila v operacijski sobi klima,
zunaj je bilo namreč 40 stopinj Celzija.
Pri bolnikih ni bilo nobenih komplikacij,
česar se zelo veselim. Tudi vsi ostali
člani odprave so bili zelo zadovoljni,« je
še dodal Jurij Gorjanc, ki že načrtuje po-
dobno odpravo tudi v letu 2017. 
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Naša pesem za Angolo 

misijONsKi mOlitvENi NAmENi
FEBrUAr

2017.....

mArEC
2017.....

Splošni: tolažba za ljudi v stiski:
Da bi vsi, ki so v stiski, še zlasti ubogi, odrinjeni in
begunci, v naših občestvih našli odprte roke in tolažbo.

Za evangelizacijo: podpora preganjanim kristjanom
Da bi preganjane kristjane podpirala celotna Cerkev
z molitvijo in materialno pomočjo.

Otroški pevski zbori in učenci iz ljudskih šol so peli
za vrstnike v Angoli. Društvo IniciativAngola in Pas-
toralni center – Župnija sv. Cirila in Metoda sta
uspešno organizirala 14. Dobrodelni koncert Naša
pesem za Angolo, ki je potekal v celovškem Domu
glasbe v četrtek, 26. januarja. Za vaško šolo v Quitili
so zbrali 3.380,70 evrov. 

FOtO
mAtEjA rihtEr


