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Bog živi! »Le pomni, človek, to skrivnost,
čez Golgoto gre pot v radost.« 



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

Če bi ljudi ne
imel rad, bi jim
zaman pridi-
gal o ljubezni
nebeškega in
našega sku-
pnega Očeta.

Med dvema
cigaretama 

“
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PIše

ALOjz
POdGrAjšek

Pred kratkim mi je pripovedoval nek
župnik, da so v njegovi župniji sprejeli
več beguncev, skoraj izključno musli-

manske družine. 

Župljani so kar tekmovali, kdo bi mogel be-
guncem, otrokom in odraslim, kar najbolje
pomagati – z učenjem nemškega jezika, z
obiski bližnjih krajev, z razlago zgodovine in
kulture naše dežele itd.

Župnik se je čudil, kako so bili iznajdljivi in
kako so pomagali pribežnikom iz oči v oči,
nikakor ne zviška kot posebni dobrotniki. 

Ob tem mi je župnik zatrdil, da se je župnija s
to socialno pomočjo bolj razgibala in zaživela
kakor z marsikaterim drugim pastoralnim
projektom. 

In sredi tega dogajanja se je zgodilo nekaj
povsem nepričakovanega. 

Muslimanski oče je prijavil svojega sina v šoli
tudi h katoliškemu verouku. Drugi musliman,
ki je hotel izvajati nadzor nad ostalimi
begunci, je skušal preprečiti to prijavo,
češ da bosta oče in sin s tem zatajila svojo
muslimansko vero.

A oče mu je odgovoril: »Nismo odpadniki od
muslimanske vere, a želim, da bo tudi sin
spoznal vero teh ljudi, ki so nas tako prijazno
sprejeli in nam toliko pomagajo.«

Ne vem, koliko je takih primerov, morda pre-
malo, a vseeno nam daje misliti, kdaj in kako
je naša vera tako pričevanjska in privlačna,

da se drugi zanimajo za nagibe naše pomoči
ali dobrote.

Slovenski misijonar iz Afrike mi je že pred leti
v pismu razodel skrivnost svojih pastoralnih
uspehov: »Če bi ljudi ne imel rad, bi jim
zaman pridigal o ljubezni nebeškega in
našega skupnega Očeta.« 

Eno je, da kot verni ljudje radi pomagamo
ljudem v stiski, ne glede na njihovo narodnost
ali tudi religijo. Drugo pa ni nič manj po-
trebno, da hočemo in da smo se sposobni
tudi o svoji veri pogovarjati z drugimi. 

Rad citiram francoskega pisatelja Duhamela,
ki pravi: »Med dvema cigaretama te ljudje
sprašujejo po Bogu.«

Sodobno misijonsko poslanstvo je slej ko prej,
da oznanjamo evangelij o usmiljenem Bogu
vsem narodom, na vseh celinah, a hkrati - in
to je še kakó pomembno – da živimo kot
kristjani sredi sodobne družbe in sredi begun-
cev takó, da nas sprašujejo po naši veri. 

Če pozorno beremo evangelije, vemo in se
mogoče celo čudimo, da je Jezus dostikrat
postavljal »vero nevernikov« kot zgled
»veri pravovernih«.

Tudi nam so lahko zgled globoke vere ljudje
drugih religij.

Misijonsko poslanstvo Jezusove Cerkve se
začenja med nami!

Jože Kopeinig

Dragi prijatelji, znanci, dobrotniki, domači in vsi, ki vam je
moje delo v Malaviju pri srcu in ga iskreno podpirate, lepo
pozdravljeni!

Pošiljam vam v ogled fotografije naše ozelenele šole. Prvič
sem jo zagledal vso v zelenju, ko sem se vrnil z dopusta. Tako

prijazno še naša nova šola ni izgledala. Zadnjih nekaj let smo
morali prebiti sredi gradbišča, v prahu in blatu, da bi iz trde
rjave zemlje izvabili, kar lahko vidite na sliki. Ni treba pou-
darjati, da je tukaj šlo za ogromno truda, dela, znoja, poto-
vanja, sestankovanja, zbiranja darov in financ ter tudi za
veliko trkanja na premnoga vrata dobrih ljudi. 

Tudi vi ste med témi in sedaj ste lahko ponosni, saj ste postali
del podviga v prid skorajda najbolj revnih otrok na tem
svetu. Slike lepo ponazarjajo, kako si mi jezuiti predstavljamo
človekovo pravico do izobrazbe, kaj menimo o dostojanstvu
naših revnih ljudi in njihovih otrok. Res pa je tudi, da ta pro-
jekt še ni dokončan. 

Še bo treba vztrajati kakšno leto in pol, da vse končamo, pa
vendar vam vsem iz srca kličem HVALA ZA VSO PODPORO
DO SEDAJ, saj ste mi s srcem stali ob strani vse od začetka
gradnje.

Pa lepo pozdravljeni!
Vaš hvaležni p. Lojze 

Ozelenela gimnazija v Malaviju

Del šolskih površin z dolgim sprehajališčem med razredi na levi
strani, dekliškimi internati in kuhinjo z obednico na desni strani. 
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MISIjONSkI MOLITveNI NAMeNI
APrIL
2016.....

MAj
2016.....

Da bi kristjani v Afriki sredi politično-verskih spopadov pričevali za
ljubezen in vero v Jezusa Kristusa.

Da bi v družinah, skupnostih in v skupinah molili rožni venec za
evangelizacijo in mir.

juNIj
2016.....

Da bi semeniščniki in vsi, ki stopajo na pot posvečenega življenja, imeli
modre mentorje, ki živijo evangeljsko veselje in jih bodo znali dobro
pripraviti na njihovo poslanstvo.

Misijonske darove za mašne inten-
cije, za misijonske bogoslovce, za
cerkve v Zambiji in Malaviju, za
Koroško vas na Madagaskarju, za
kolesa v Afriki … lahko oddate v
naši misijonski pisarni v Celovcu.
Če želite, vam pošljemo vplačil-
nice. 

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

Za bogoslovce: Mož, Sele-Cerkev
2.700,-, ž. Galicija 379,-, neimeno-
vana iz fare Št. Vid 100,-, N. N. du-
hovnik 4.000,-, slovenski verniki iz
Borovelj 143,-, ŽRV Bistrica na Zilji
300,-, Moško gibanje Brnca 410,-,
žena iz Pliberka 600,-, ŽRV Št. Janž
1.200,-, ž. Hodiše 100,-, E. W. 100,-,
Neimenovana 600,-, ž. Št. Ilj 100,-,
ž. Globasnica 600,-

Za misijone: Weltreise mit dem
Rad – dar za Ukrajino 1.397,-, pre-
davanje Stvarjenje 443,20,-, N. N.
505,-, K. W. 30,-, N. N. Št. Jakob
100,-, ž. Krka 654,98,-

Za sv. maše: ž. Dolina 200,-, ž. Sveče
180,-, ž. Št. Janž 90,-, ž. Podgorje
1.246,-, ž. S. Plajberk 990,-, ž. Št. Le-
nart pri Sedmih studencih 144,-,
ž. Bajdiše 180,-

Za Madagaskar – Pedro Opeka: ž.
Döbriach 50,-, C. K. 100,-, N. N.
Št. Jakob 100,-, J. T. 100,-, M. R. 100,-

Za Kerinovo cerkev na Madaga-
skarju: ž. Kotmara vas 200,-, žena
iz Sel 300,-, N. N. 10.000,-

Za kolesa MIVA: N. N., Globasnica –
Šmihel 200,-

Botrstvo za Etiopijo: R. A. 250,-,
F. R. 275,-, F. M. 25,-, P. L. 21,-, M.
S. D. 250,-, družina M. 250,-, M. Š.
250,-, M. W. 250,-, H. J. 250,-, mož iz
Šmihela 250,-, U. G. 80,-, H. in P. K.
100,-, Š. J. 250,-, M. S. 250,-, P. L.
21,-, J. M. 21,-, F. M. 21,-

Za Etiopijo (suša): J. K. 50,-, J. M.
200,-, D. M. 100,-, N. N., Marija na
Otoku 100,-

HVALA
zA vAše MISIjONSke dArOve

kdor deli, srečneje živi 
dArOvI
od 20. 1. 2016 do 16. 3. 2016dobrota spreminja svet 

Predstavljamo vam tri nove bogoslovce, ki jih podpirajmo tudi z
molitvijo. Hvala dobrotnikom za odprto srce! 

CyrIAC jAMeS OTTAPILLIL.....
dOBrOTNIkI: žrv POdGOrje

ABrAHA erAPurATH.....
dOBrOTNICA: N. N., SvATNe

SIBIN SuNNy.....
dOBrOTNIk: ž. škOCjAN

Njihovo semenišče: The Catholic Bishop´s house, P.B. No. 71, Kottayam - 686001, Kerala, India

Novomašniki

MATHew jIBIN jOSe vATTukuLANGArA.....
dOBrOTNIk: N. N., SvATNe

SIjO THOMAS MArANGATTIL.....
dOBrOTNIk: NAGeLče

Njuno semenišče: The Catholic Bishop´s house P.B. No. 71, Kottayam - 686001, Kerala, Indija 

Nove maše vzbujajo radost v srcu
dva bogoslovca, ki ste ju dobrotno podpirali, sta bila posvečena v duhovnika. Naj
ostaneta zvesta jezusu in prinašata veselo oznanilo ljudem v Indiji. Hvala dobrotnikom,
ki so to omogočili.

NOVI MISIjONSkI BOGOSLOvCI
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želiš biti na poseben način koristen
oz. koristna revnim in slabotnim?
Potem se udeleži salezijanskega prostovoljstva
v šolskem letu 2016/17. Za nekaj tednov ali
mesec dni. Lahko pa tudi za več mesecev. 

Glavna naloga vsakega prostovoljca oz. prosto-
voljke je delo z otroki in mladimi. Vsak dan pri-
hajajo v salezijanske mladinske centre (Don
Bosco Youth Center) na obrobju glavnega
mesta Adis Abebe, pa tudi v druge kraje, otroci
in mladi - sirote.

Možnosti udejstvovanja v Etiopiji:

• organizacija prostočasnih dejavnosti 

• dopolnilna in dodatna učna pomoč (npr. pri
angleščini) 

• biti preprosto z otroki in mladimi ter z njimi
v igri in v delavnicah preživljati čas 

• videti, kje je potrebna pomoč, in se je lotiti ... 

Pogoji za sodelovanje:

• starost: 18–25 let

• pripravljenost bivati v skupnosti 

• odprtost za salezijanski način dela

• odprtost in zmožnost za skupinsko delo 

• sprejemanje drugačnih navad, kulture in na-
čina razmišljanja 

• udeležba pri pripravah

Bil je čas, ko smo se v skupini pogovarjali o
Etiopiji. Potem je prišel čas, ko smo tvegali ter
odpotovali pod ekvator, da bi naredili kaj le-
pega zase, za ljudi in za Boga. 

od septembra 2016 do maja 2017

“

PIše
jOže

ANdOLšek Anja Kastelic med otroki  v Addis Abebi

PRIJAVA
Pošlji svoj življenjepis in
motivacijsko pismo na: 
andolsek@gmx.at 

Sporoči, koliko časa bi lahko
deloval/a v tem misijonu: 
3 tedne, mesec dni ali več.

Za nadaljnje informacije 
o prostovoljnem delu se
obrni na: 
andolsek@gmx.at 
ali po telefonu na številko:
0043  676  8772  8122 

Prostovoljstvo
v etiopiji

Kako so Etiopijo doživele
prostovoljke?

V tej odisejadi, ki sem jo preživela v Etiopiji,
je bilo toliko lepih, neponovljivih dogodkov,
nešteto utrinkov ... Od ubogega starčka, ki
nas je prosil za pest riža, pa do otroka, ki je
dvigal roke, da ga sprejmem v naročje. In
zdaj, po vrnitvi domov, se prelivajo besede
v najlepšo zgodbo. Hvala vsem, ki ste mi po-
magali, da so te moje sanje lahko postale
resničnost. Tako sem lahko podarila delček
sebe otrokom, ki so mi bili podarjeni;
spremljajo me objemi in pogledi teh prepro-
stih ljudi. Petra

V veliko veselje nama je bilo živeti s prisr-
čnimi otroki in velikodušnimi ljudmi. Otroci
so hvaležni za vsako malenkost in vsako mi-
nuto najinega časa, ki sva jim ga posvetili.
Z veseljem se bova vrnili, saj se nama je
Etiopija zasidrala globoko v srce. Srečali sva
mnogo prostovoljcev, posebno mladih, ki z
Etiopijci preživijo dva, tri tedne ali pa tudi
nekaj mesecev. Nekateri pa kar leto ali še
več. Neža in Monika 

Pedro Opeka z
Malgaši doživeto
obhajal praznike 
Kot vsako leto se je
tudi letos na veliki
petek množica v
Akamasoi podala na
križev pot v spomin
na Jezusovo trpljenje.
Molimo te Kristus in te
hvalimo - ker si s svojim
križem svet odrešil. 



PIšejO NIkA,
verONIkA, TejA

3. LeTNIk vIšje šOLe
zA GOSPOdArSke POkLICe

šT. PeTer

Predstavitev 
misijonske pisarne 
na ministrantskem
srečanju

Srečanje ministrantk in ministrantov
»Veliki noči naproti«, ki ga vsako leto
odlično organizira referentka Kato-
liške otroške mladine Andreja Lepu-
schitz, je letos potekalo 22. in 23.
marca v Domu prosvete Sodalitas v
Tinjah in je bilo tudi misijonsko obar-
vano. 
Okoli 60 ministrantk in ministrantov je
čakal pester program, med drugim pa je
bila pripravljena misijonska delavnica.
Predstavitev dela v Misijonski pisarni se
je pričela z vprašanjem: Kdo je misijo-
nar? Mladi so dajali različne odgovore,
zato smo si skupaj pogledali kratek
filmček – Pedro Opeka – Dober prijatelj.

Ja, misijonar je v prvi vrsti dober prija-
telj. Na karti sveta smo spoznavali, v ka-
terih deželah delujejo slovenski misijo -
narji. Otroke sveta pa so z veseljem
spoznavali tudi pri igri Misijonski spo-
min. Vsak je prejel še misijonsko pobar-

vanko in Misijonska obzorja, tako da
bodo lahko misijone spoznavali tudi
doma. 
Hvala Katoliški otroški mladini za
povabilo in mladim za prijetno sodelo-
vanje!

MISIJONSKA OBZORJA izdaja Misijon sko središče Slovenjie. GLAVNI UReDNIK: Jože Planinšek CM – odgovarja NARODNI VODITeLJ MISIJONOV Stanislav Kerin – OBLIKOVALeC:
Hanzi Tomažič  – GRAfIčNA PRIPRAVA: Boris Jurca – TISK: Para d.o.o. Ljubljana – LeKTORICA: Tina Jež. – PRILOGA NeDeLJe: UReDNIšTVO: Jože Kopeinig, Mateja Rihter –
OBLIKOVANJe: Hanzi Tomažič – GRAfIčNI PReLOM: Paula Supan – Slike so last avtorja prispevka ali iz arhiva Misijonske pisarne. Misijonska obzorja izhajajo šestkrat letno.
Misijonska pisarna, Viktringer Ring 26, 9020 Celovec, tel.: 0463/54 5 87, faks.: 0463/54 5 87-3109, e-mail: misijoni@dpu.at. 
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Na Višji šoli v Št. Petru je 3. marca 2016
v organizaciji tretjega letnika pod
vodstvom s. Urše in v sodelovanju s
faro Št. Jakob potekala 40. jubilejna
tombola. Izkupiček letošnje dobro-
delne tombole je namenjen našim
vrstnikom iz Bolgarije, da bi jim omo-
gočil boljše pogoje za izobraževanje in
s tem svetlejšo prihodnost.

Dogodek, ki smo ga pričeli z doživeto
sveto mašo je potekal v sklopu kontakt-
nega tedna dekanije Rožek in se lahko

pohvali z odlično udeležbo. Z obiskom
nas je počastil naš škof dr. Alois
Schwarz.
Tombola poteka na temeljih 40-letne
tradicije, v program pa smo letos vnesli
kar nekaj inovativnosti. Gostili smo ma-
kedonsko folklorno društvo Ilinden, ki
nam je s plesom približalo svojo kulturo.
Prvič smo prodajali tudi koktajle za Bol-
garijo in tako še povečali znesek zbra-
nega denarja.
Dogodek je imel podporo celotne južne

Koroške in vseh koncev Slovenije. Tako
smo med dobitki videli tako domače ku-
linarične dobrote kot tudi vrhunska
vina, slike, bone za večdnevne oddihe,
živega pujsa. Glavna dobitka sta bila
lepa lesena klop in moško kolo.  

V imenu naših prijateljev iz Bolgarije bi
se radi zahvalili prav vsem, ki ste prispe-
vali dobitke, kupovali srečke ali na
kakršen koli način pripomogli k letošnji
tomboli. Brez tako dobrih ljudi to ne bi
bilo mogoče, iz srca hvala!

Posveti svoj čas: jubilejna 40. tombola na višji šoli v št. Petru

PIše
MATejA
rIHTer


