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1. oktobra goduje zavetnica misijonov sv. Terezija Deteta Jezusa, karme-
ličanska redovnica in cerkvena učiteljica. Meseca oktobra obhajamo tudi
misijonsko nedeljo. 
Na misijonskem prazniku, ki bo letos 29. oktobra ob 14.30 v Velikovcu,
bomo z besedo in pesmijo utrjevali povezanost vesoljne Cerkve. 

Misijonski malgaški zbor Šambača je že večkrat nastopal na Koroškem.
Slišali jih bomo tudi 29. oktobra v Velikovcu. 

Oktober je mesec
rožnega venca in misijonov



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

Dejavna
misijonarska
zavest v molitvi
in dobrih delih se
začne v lastnem
srcu …

Na lastnem
duhovnem
pragu

“
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L ahko je dajati drugim nasvete in na-
vodila. Mnogo težje pa je storiti ali
živeti to, k čemur druge spodbujamo. 

Prav pri misijonskem poslanstvu se mi zdi,
da govorimo in pridigamo venomer istim in
so tudi vedno isti tisti, ki prožijo svoje srce
in svoje roke za duhovno in materialno
pomoč potrebnim, lačnim, beguncem,
predvsem mladim krščanskim občestvom v
Afriki, Aziji, Južni Ameriki in tudi še dru-
god. 

Prav gotovo je za nekatere že pomirjujoče,
če ob posameznih misijonskih ali drugih do-
brodelnih zbirkah darujejo za različne soci-
alne potrebe. 

A misijonskega poslanstva ne smemo skrčiti
zgolj na gmotno pomoč, ki je sicer še kako
zaželena in potrebna, a misijoni pomenijo
oznanjevati Boga in Jezusov program bla-
grov, njegov nauk o usmiljenju, miru, pra-
vičnosti in ljubezni v zasebnem življenju, v
družbenem okolju, tudi v politični javnosti.

Kolikokrat se nekateri ob današnji
»ogroženosti Evrope zaradi tujcev« sklicu-
jejo na evropske in krščanske vrednote. 

Ko bi jih le živeli, eni in drugi, navadni
ljudje, bogataši in politiki in tudi vsak
izmed nas, ne bi bilo toliko gorja, socialnih
in ideoloških napetosti, ki dandanes
ogrožajo ne samo Evropo, temveč vso
človeško družbo, ki se potaplja v kapitalis-
tičnem in nacionalnem egoizmu ter v ne-
nehnem izkoriščanju že tako ali tako
ubogih v tretjem oz. četrtem svetu. 

Avstrijski MISSIO spodbuja s posebnimi pi-
sanimi rožnimi venci k molitvi in k zavze-
tosti za Jezusov program, ki želi, da bi živeli
vsi rodovi in narodi, vsi ljudje različnih barv
kože v medsebojnem spoštovanju in v
sestrski ter bratski solidarnosti. 

Visoki cilji? Nedosegljivi?

Kjer se konča človeško modrovanje, tam se
začnejo božji posegi. 

Molitev je obvezujoče priznanje, da je Bog
OČE vse ljudi!

Dejavna misijonarska zavest v molitvi in
dobrih delih se začne v lastnem srcu, na
lastnem duhovnem pragu. 

Z misijonskimi pozdravi

Jože Kopeinig

Gospod, ozri se na svoje misijonarje:
duhovnike, redovnike in laike, ki so vse zapustili,
da bi svetu oznanjevali tvojo besedo in tvojo
ljubezen.
Bodi jim močan zaščitnik, krepka opora, zavetje
v puščavskem pesku, senca v ekvatorski vročini,
pomoč v premagovanju ovir, varnost pred padci.
Varuj jih v težkih trenutkih.
Usmerjaj njihove moči, tolaži njihova srca,
ovenčaj njihovo delo z duhovnimi uspehi.
Naj ne iščejo človeških uspehov niti minljivih
dobrin,
ampak se trudijo le za tvojo zmago in blagor duš.
Tvoje božansko obličje na križu jih spremlja skozi
življenje.
Govori jim o junaštvu, odpovedi, ljubezni in miru.
Krepčaj in vodi jih skozi nevarnosti.
Daj jim luči in moči, da bo svet vedno bolj
spoznaval tvoje blagoslovljeno ime in da ti bodo
mogli sredi vedno večjega števila tvojih sinov in
hčera peti pesem zahvale, odrešenja in slave. 
Amen.

MOLITEV ZA MISIJONARJE
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Kdor ljubi,
ima odprto srce in

radodarne roke

”
“

❖ Gradimo kOROŠkO VAS
za smetiščarje na Madagaskarju

❖ pomagamo Cerkvi v Afriki in Aziji
s podporo duhovnim poklicem 

SLOVENSkA MISIJONSkA pISARNA
Viktringer Ring 26, 9020 Celovec/Klagenfurt
Tel.: 0463-54587, Faks: 0463-54587-3109,
E-pošta: misijoni@dpu.at



KoRoŠKa pRiloga
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• Za bogoslovce in sestre: Ž. Hodiše
100,-, E. W. 100,-, Neimenovana iz fare
Št. Vid 150,-, ž. Žitara vas 150,-, Sloven-
ski verniki iz Borovelj 173,-, Moško gi-
banje Brnca 380,-

• Za misijone: Ž. Št. Jakob 200,-, N. N.,
Št. Rupert 500,-, N. N., Tinje 22,-, T. H.
60,-, ž. Sele (dar namesto venca ob po-
grebu) 200,-, M. B. 200,-, N. N., Augs-
burg 180,-, N. N., Šmihel 100,-

• Za sv. maše: Ž. Krnski Grad 16,-, ž.
Grebinjski klošter 378-,-, ž. Ruda 252,-,
ž. Radiše 432,-, ž. Šmihel 1.800,-, ž.
Sveče 120,-, ž. Pliberk 360,-, ž. Dolina
200,-, ž. Št. Lenart pri Sedmih Studen-
cih 90,-, ž. Djekše 189,-

• Za Madagaskar – Pedro Opeka: B. D.
26,-, S. B. 100,-, M. A. 200,-, B. W. 5.000,-
, C. G. 200,-, ž. Št. Jakob v Rožu 100,-

• Za »MIVA« kolesa: Ž. Št. Janž 100,-,
F. D. 100,-

• Ob Krištofovi nedelji za srečno pre-
vožene kilometre: Š. J., Šmihel 100,-

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

• Za Etiopijo: B. G. 50,-

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 
od 18. 7. 2017 do 4. 9. 2017

Veselimo se NOVOMAŠNIKOV

HVala VSEM za poDpoRo!
RapHaEl zulu.....

Njegovo semenišče: St. Dominics Major Seminary,
P.O. Box 320191, Woodlands Lusaka, Zambia Afrika

MiSiJoNSKi bogoSloVEC
NOV

oKTobER
2017.....

NoVEMbER
2017.....

Splošni:
Delavci in brezposelni
Da bi bili vsi delavci
deležni spoštovanja, da bi
bile zavarovane njihove
pravice in da bi
brezposelni dobili
možnost prispevati k
skupnemu dobremu.

Za evangelizacijo:
kristjani v Aziji
Da bi kristjani v Aziji kot
pričevalci za evangelij v
besedi in dejanju, gradili
ozračje dialoga, miru in
medsebojnega
spoštovanja, še zlasti s
pripadniki drugih verstev.

MoliTVENi NaMENi

DobRoTNiKi:
MiSiJoNSKa SKupiNa

žEliNJE /
SaNKT FRaNCiSCi

JiJo THoMaS puNCHayil.....
DobRoTNiKi iz Sp. Roža

Njegovo semenišče:
Missionaries de Saint Francois de

Sales, Yaounde, Cameroun 

abRaHaM ERapuRaTH.....
DobRoTNiK: N. N., SVaTNE

Njegovo semenišče:
The Catholic Bishop´s house

P.B. No. 71, Kottayam - 686001,
Kerala, India

KaNiMaTTaTHil Joby.....
DobRoTNiKi: ž. ŠMaRJETa

Njegovo semenišče:
Kristu Jyoti College,
Kirshnarajpuram,

India

Hvala vsem dobrotnikom za materialno in molitveno podporo! 
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Pred odhodom je novinar ORF Niko
Kupper snemalcu in režiserju Ivanu dal
namig, da bi bil sedaj čas, da bi naredili
pregled našega dela v Etiopiji. Ta izziv je
bil sprejet.

Ko se je letalo etiopske družbe spuščalo,
smo vedeli, da je to dežela prisrčnih
ljudi. Po dopoldanskih urah načrtovanja
s provincialom Estifanosom smo popol-
dan obiskali naše tri prostovoljce v sale-
zijanskem mladinskem centru na
obrobju Addis Abebe. Študentki Ana in
Julija in študent Bernard so nam pove-
dali, da v center vsak dan prihaja do 500
otrok in mladih. Kar hitro so se vživeli
v vsakdan in jim kot izkušeni skavte pri-
pravljajo igre in delavnice. 

Naslednji dan smo se že ob šesti uri zju-
traj z avtom odpravili na sever Etiopije.
Ves dan smo bili na poti. Zvečer smo
dospeli v Kobo v misijon sester uršulink.
Tu delujeta logoterapevtka Ana in zdrav-
nik Matija. Zdravnika smo spremljali v
kliniki in popoldne na vasi, ko je pregle-
doval bolne.

Ana pa se razdaja v domu za najdenčke.
Vsak izmed teh otrok ima svojo
življenjsko zgodbo.  

V tem misijonu uršulink smo si ogledali
tudi kmetijski projekt, ki ga je naredil
strokovnjak za tropsko kmetijstvo
Anton Ivančič. Prinesel jim je razne kul-
ture, ki so se oprijele. Če so pred njego-
vim prihodom jedli le banane, sedaj jedo
raznovrstno hrano in dvakrat na teden
prodajajo sadove zemlje na tržnici.

Salezijanci skrbijo tudi za študente. Ne-
kateri so že končali študij, drugi si nabi-
rajo znanje še na univerzi. Kar vsi, ki
smo jih srečali so bili ali so v našem pro-
gramu botrstva. Tako smo posneli izjavo
študenta medicine Paticka, ki bo v tem

šolskem letu zaključil študij. V lekarni
smo obiskali Selamawit, ki zaključuje
študij farmacije.

Naslednji dan smo se zgodaj zjutraj po-
dali z avionom na zahod v Gambelo, ki
je povsem blizu Sudana. Tu smo lansko
leto blagoslovili novo srednjo šolo. Bili
smo na vasi in obiskovali smo družine z
več otroci. Duhovnik, ki nas je spremljal,
je rekel, da je v njegovem misijonu kar
deset družin, ki imajo dvojčke. Dve
družini smo tudi mi obiskali. Čudil sem
se, kako skromno živijo. Hvaležni so
nam bili še za tako majhen dar, ki smo
jim ga podarili ... 

V Gambeli je bil v tem času tudi festival
mladih. Potekal je drugače, kot smo mi
vajeni, kjer igrajo znane skupine. Med
dnevom so mladi imeli delavnice, preda-
vanja o dostojanstvu dekleta, fanta;
zvečer so skupine iz župnij pripravile

program. Ti se znajo veselili. Ploskanja,
smeha, plesa je bilo kar do enajste ure. 

Naslednji dan smo skupaj z mladimi
bili pri sveti maši. Ta dan je prazno-
vala god sv. mati Terezija, zato so tudi
njene sestre, ki imajo v Gambeli bol-
nico, po pridigi pripravile misli, ki jim
jih je ustanoviteljica zapustila kot de-
diščino. 

Popoldne smo se vrnili v Addis Abebo.
Zvečer nas je provincial Estifanos peljal
v redovno skupnost sester Consulata.
Čudil sem se, da je njihova hiša zgrajena
s kontejnerji ...Tu smo bili zmenjeni z
zdravnico Abebo.

Zdravnica nam je s ponosom pripovedo-
vala o svoji odločitvi, da bo postala re-
dovnica. In na vprašanje, kaj ji pomeni
Jezus, so se ji oči zaiskrile in je v kamero
je povedala: »Jesus je moje življenje!«

piŠE
JožE aNDolŠEK

pri naših
v Etiopiji
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Rozi Krušic, ivan Klarič, branko orasche in jaz smo se konec avgusta podali na dolgo
pot v Etiopijo. gospa Rozi je mnoge v župnijah bilčovs in Št. ilj nagovorila, da bi
družine v salezijanskem misijonu imele vsakdanji kruh. 
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Sam sem nadvse vesel, da smo že mno-
gim pomagali do poklica, drugi so še na
dobri poti. Salezijanec Marijo mi je
rekel. »Najboljši projekt, ki ga imate, je
botrstvo, saj daje mladim priložnost za
bodočnost.«

Vsi, ki smo jih srečali, živijo povezani z
Jezusom, Vedno sem se čudil, kako
lahko ti verujejo. Kadar smo se peljali s
šoferjem mimo cerkve, se je na začetku
vožnje vedno prekrižal, še predno smo
mi zmolili za srečno pot, po končani
vožnji se je zahvalil Bogu za srečno pot.
Provincial nam je pripovedoval, da ti iz-
razi niso nikakršna navada, ampak no-
tranja povezanost z Bogom. Dodal je še:
»Tu pri nas smo navajeni živeti skrom -
no, razveselijo nas že povsem majhne

stvari. Ker poznamo v življenju smisel,
smo polni upanja. Trpeti začnemo ta-
krat, kadar pozabimo na Božjo nav-
zočnost.«

Občudoval sem snemalca, kako po tr pež -
ljivo se vživljata v otroke, ko jim razla-
gajo, da bi radi postali zdravniki,
frizerke, učitelji, arhitekti. Branko in
Ivan sta pa vse skrbno shranila, da nam
bosta leto osorej pripravila prikaz dela
pri naših v Etiopiji. 

Za letos pa montažer Valentin Čertov v
studiu, že pripravil film z naslovom:
Nihče ni izgubljen. Film prikazuje fanta,
ki se je odpravil v Libijo, da bi številni
družini prislužil dnevni obrok hrane ...
V Tripolisu ga ugrabijo prodajalci člo -

veških organov. Po posredovanju ga sa-
lezijanci odkupijo in se srečno vrne
domov v družino.

Druga zgodba pa prikazuje Awet, ki se
mora prodajati, da ima družina vsak-
danji kruh. Nekega dne sreča don Bos-
kovo prostovoljko Melanech, ki jo reši iz
tega pekla in ji omogoči učno dobo pri
frizerju.

Ta zgodba in še ostale so napisane v
knjižici: »Etiopija – dežela sijočih
oči.« Ob knjižici je izšel tudi nov
DVD s šestimi prispevki: »Etiopija –
ko obrazi spregovorijo.«

Knjižico in DVD lahko dobite tudi v
naši Misijonski pisarni. 

v nedeljo, 29. oktobra 2017
V Št. Rupertu pri Velikovcu ob 7.30 (slovenska

sv. maša) in ob 9. uri (nemška sv. maša)

V Sinči vasi ob 8. uri (slovenska sv. maša) in
ob 9.30 (nemška sv. maša) 

Blagoslovi MIVA avtomobilov

Vabljeni na MISIJONSkI pRAZNIk
v »Neue Burg« v Velikovec,
v nedeljo, 29. oktobra, ob 14.30.

po koncertu
bo sledilo
druženje.

prostovoljni
prispevki bodo
namenjeni  za
Koroško vas na
Madagaskarju. 

Na koncertu bodo nastopili številni zbori. 
ogledali si bomo film: pedro opeka – apostol smetiščarjev. 
program bo povezovala mag. Monika Novak-Sabotnik. 


