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Moj dar Boga slavi za vse prevožene poti!

V Selah in v 
Borovljah so 
blagoslovili 
misijonski 
vozili, ki bosta 
v najrevnejših
območjih sveta
univerzalni
vozili:
• za pastoralno

oskrbo,
• za prevoz blaga,
• za reševanje. 



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

Čudil sem se otrokom
in odraslim, 
ki z upanjem 
obvladujejo svoj 
togotni vsakdan.

Bodimo veseli
in dobrodelni
kristjani!

“
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Na vseh svojih misijonskih poto-
vanjih v Indiji, na Tajvanu, v raz-
nih afriških deželah in v Južni

Ameriki – povsod sem bil soočen z bedo,
revščino, boleznimi in trpljenjem tolikih
ljudi, da mi je stiskalo srce in prebujalo
vest, da le vse premalo storimo za od-
pravo teh v nebo vpijočih krivic in razlik
med ljudmi, ko se eni kopajo v raz-
košnem blagostanju, drugi pa so vsak
dan zazrti v temno usodo – ko so po-
tisnjeni kot smeti na rob družbe. 

A prav sredi največjega uboštva sem se
čudil nasmejanim obrazom, žarečim
očem, čudil sem se otrokom in odraslim,
ki z upanjem obvladujejo svoj togotni
vsakdan.  

A vsiljuje se vprašanje, zakaj so eni kljub
blagostanju tako mrki, živčni in togi,
drugi pa sredi uboštva tako polni
srčnega nasmeha in pristne prijaznosti. 

Pedro Opeka je na svojih obiskih v Slove-
niji in na Koroškem pogosto ponavljal in
vzpodbujal k veselju: Bodite nasmejani,
bodite srečni kristjani, bodite hvaležni za
vse, kar imate – vero, zdravje, službo,
delo, predvsem pa, če imate dobro srce
in radodarne roke za uboge po svetu. 

»Ljubiti pomeni živeti za srečo drugih!«
je geslo mladih, ki se pripravljajo na

večletno ali večmesečno pomoč v misijo-
nih. 

Ker le »iz bratov sreče sreča klije.«
(Simon Gregorčič)

To je tudi skrivnostni razlog, da je sreča
le tam, kjer jo delimo in da je ljubezen
več kot pridigarska beseda, temveč se
mora izpričati v dejanjih – v pozornem
pozdravu, v prijaznem nasmehu, v tihih
pozornostih ter v rokah, ki se sklepajo v
molitvi za druge in ki radodarno delijo. 

»Pomagajte s prizadetim srcem tako in
tako dolgo, da bo Vaše srce zadrhtelo,
ker takrat boste vsaj na en obraz dru-
gega človeka priklicali nasmeh upanja in
hvaležnosti.« 

Tako nas bodri velika misijonarka bl.
Mati Tereza iz Indije. 

»Kdor pomaga enemu človeku, pomaga
vsemu človeštvu.« 

V teh besedah je zdravilo proti malo-
dušju, izgovorom in brezbrižnosti!

Bodimo torej veseli in dobrodelni krist-
jani! 

Z misijonskimi pozdravi 

Vaš
Jože Kopeinig

Po tiskovni konferenci s koroškimi slo-
venskimi in nemškimi občili in po do-
brodelni koncertni prireditvi v Ločah so
se javili ljudje, ki so slišali preroški glas

misijonarja Pedra Opeka in so darovali
skupaj za več hiš v Koroški vasi na Ma-
dagaskarju. Do sedaj smo mogli z Vašo
pomočjo zgraditi približno 380 hiš za

nekdanje smetiščarje, 500 hiš je na-
daljnji cilj. 
»A zakaj ne več?« se sprašuje Pedro
Opeka in je prepričan, da bodo Korošci
tudi v prihodnje ostali graditelji ne
samo svoje vasi na Madagaskarju, tem-
več s svojo misijonsko vnemo tudi gra-
ditelji boljšega sveta. 
Na tiskovni konferenci sta Dieter
Weber in Gunther Gasser predstavila
pomoč za Madagaskar s strani dobro-
delne organizacije Kiwanis. O zo-
bozdravstveni oskrbi v Akamasoi, za
katero se trudi Michael Weber, pa je
spregovorila njegova žena Alenka
Weber. Dva zobozdravstvena stola so
montirali v Akamasoi, vigredi naslednje
leto pa ga bodo montirali na jugu Ma-
dagaskarja. 

S tiSkovne konference S Pedrom oPeko

Beseda da besedo in navdušeni navdušujejo 
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V soboto, 14. novembra 2015, je v stol-
nici v Celovcu potekal klasični koncert
»Symphonia lucis – Simfonija luči«.
Koncert je pripravilo društvo Iniciativ
Angola ob 20. obletnici delovanja za An-
golo in sodelovanja s šolskimi centri, ki
jih vodijo hčere Marije Pomočnice v An-
goli. Koncerta sta se udeležili tudi sestri
iz Angole, s. Lorella in s. Leo, ki sta nas
za 20. jubilej na povabilo predsednika
društva IniciativAngola, Hanzeja Rosen -
zopfa, obiskali na Koroškem, da bi sku-
paj z nami praznovali vse lepo, kar 

se je zgodilo v teh letih sodelovanja.
Na koncertu so nastopili koroški zbor
Danica, ki ga vodi Stanko Polzer, slo-
venski zbor Adoramus in orkester Can-
tabile pod taktirko Marjana Grdadol-
nika. Na koncertu so izvedli skladbe, ki

sodijo v sam vrh klasične glasbe, vrhu-
nec večera pa je bil v izvedbi Sunrise
mass - Maše sončnega vzhoda.
V društvu se hvaležno oziramo na pre-
tekla leta, hkrati pa upamo, da bodo
tudi v prihodnje mladi tako zavzeto de-
lovali za svoje sovrstnike v Angoli.

koroška PriLoGa

Simfonija luči

Kako je prišlo do tega presenečenja?

Pred enim letom so odborniki društva
Iniciativ Angola opazili, da po dolgolet-
nem delovanju predsednik društva,
Hanzej Rozenzopf, še vedno ni prejel
misijonskega mašnega plašča. 

Letos, po 20 letih  delovanja v Angoli, so
se odborniki odločili, da bodo naredili
Hanzeju presenečenje - in tako je se tudi
zgodilo. V soboto pred misijonsko ne-
deljo je Rosenzopf maševal v Št. Vidu v
Podjuni. Že ko smo vstopili v cerkev in
nas je Hanzej zagledal, se je začudil.
Pred zaključkom maše in blagoslovom
so mu navzoči odborniki podarili čisto

oseben mašni misjonski plašč. Prese-
nečenje zanj je bilo veliko.  

Zakaj je plašč tako poseben?

Ne samo zato, ker ga je blagoslovil misi-
jonar z Madagaskarja Pedro Opeka,
temveč ker ima posebno simboliko. 
Blago, ki je bilo uporabljeno, je iz An-
gole, iz države za katero se Rosenzopf
že 20 let zavzema. Na plašču sta dva
simbola, ki sta Hanzeju zelo blizu: križ
Tao, simbol preprostosti in poslanstva,
ki ga že 20 let podarja prostovoljcem, ki
grejo v Angolo ter simbol Marijine roke.
Marija je Hanzeju zelo blizu, saj se
vedno priporoča Mariji.

Čisto oseben mašni plašč 20. misijonska
tombola
V nedeljo, 8. 11. 2015, je v župnijski
cerkvi v Št. Primožu potekala že 20. mi-
sijonska tombola v okviru društva Ini-
ciativAngola. Mladi so se potrudili, da so
se obiskovalci tombole počutili dobro-
došli in da je prireditev lepo potekala.
Ves teden so pripravljali dobitke in va-
bili ljudi k sodelovanju. S pomočjo spon-
zorjev so zbrali več kot 900 nagrad.
Glavna nagrada tokratne tombole pa je
bil masažni stol.
Z misijonsko tombolo se je leta 1995
začelo tesno sodelovanje z Angolo, s
šolskimi centri, ki jih vodijo sestre sale-
zijanke. Tombola je najstarejša tradicija
društva IniciativAngola in s to tradicijo
so povezani nešteti spomini in uspehi v
Angoli in tudi doma. Z namenom, da bi
skupaj obhajali 20 let delovanja, sta se
nam pri tomboli pridružili dve sestri iz
Angole: s. Lorella in s. Leonora. Sprego-
vorili sta nekaj besed o pomenu delo-
vanja društva in o dobrodušnosti, ki
prihaja iz src vseh, ki preko tombole da-
rujejo za Angolo. Obiskovalcem pa sta
se predvsem zahvalili za vse darove, ki
omogočajo tolikim mladim in otrokom
boljšo prihodnost in nove sanje.

Pišeta
mario

korPitSch
marija
šeme

V soboto 17. oktobra, je Hanzej M. Rosenzopf, Salezjanec DonBosco, prejel
poseben misjonski mašni plašč, ki ga je blagoslovil misijonar Pedro Opeka.
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NOVA
miSijonSka BoGoSLovca

john duc tien.....
doBrotnik: martin, meLviČe

njegovo semenišče:
Don Bosco Vietnam Province, Don Rinaldi Theologiy House,

Thu Duc – HCM City 33/9A Ba Giang – Khu Pho 4 –
Linh Xuan, Vietnam  

ajeSh vadackeL.....
doBrotnik: mož, SeLe-cerkev

njegovo semenišče:
Nirmal Province Jagdalpur, Nirmal Sadan, Dharampura,

Bastar Dt. 494 005, C. G. INDIA 

kdor deli, se radosti 
vlaganje v človeka je vedno najpomembnejše. dobrotniki, ki podpirajo
sestre ali bogoslovce, se iz srca veselijo njihovih posvečenj ali zaobljub. 

koroška PriLoGa

miSijonSki moLitveni nameni
januar
2016.....

feBruar
2016.....

Da bi kristjani po milosti Svetega Duha s pomočjo dialoga in
v bratski ljubezni presegli ovire, ki nas ločujejo.

Da bi se odpirale nove možnosti za dialog in srečevanje med
krščansko vero in azijskimi narodi.

divya rani, komaL mattu, roShni, mamta BarLa in Sunita aLPhonSa.....
duhovnik n. n 

njihov samostan: Sisters of Sacred Sciences, Maria Mandira, H. No. 9; 13th Cross, Karunapura, Mysore-570007,
India, e-mail: sssgeneralate@gmail.com

Z veseljem vam predstavljamo sestre, ki so izrekle zaobljube: 

Za bogoslovce: ŽRV Sele Kot in Bajdiše 600,-, družina iz Rikarje vasi 5.000,-, misijonska
skupina Želinje / Sankt Francisci 50,-, Neimenovana iz fare Št. Vid 100,-, ž. Št. Jakob v
Rožu 200,-, Slovenski verniki iz Borovelj 151,30,-, moško gibanje Brnca 390,-, ž.
Škocijan 600,-, dobrotniki iz Kazaz 30,-, dobrotniki iz Podjune 675,-, E. in F. iz Borovelj
140,-, N. N. 600,-, ž. Hodiše 100,-, E. W. 100,-, Ožbolt 299,01, ž. Žitara vas 150,-, ŽRV
Sele in fara Sele 600,-, ž. Šmarjeta ŽRV 1.200,-, ž. Glinje 600,-, ž. Št. Ilj 100,-, ž. Slov.
Plajberk 600,-, neimenovani iz ž. Grebinj 600,-

Za misijone: Š. J., Šmihel 70,-, Črneče 350,-, E. F. 100,-, N. N. 280,-, N. N. 40,-, N. N.
500,-, N. N., Britof 100,-, N. N., Sele 250,-, N. N. 30,-, P. M. 10,-, M. B. 20,-, J. S. 30,-, D. W.
20,-, E. G. 20,-, S. F. 100,-, P. M. 50,-, D. A. 150,-, S. R. 20,-, M. L. 50,-, V. K. 200,-, N. N.,
Kamen, 50,-

Za sv. maše: ž. Dolina 200,-, ž. Galicija 150,-, ž. Pliberk 180,-, ž. Št. Lenart pri Sedmih
studencih 225,-, D. F. 200,99,-, S. E. 18,-, F. P. 35,-, ž. Globasnica 70,-, ž. Sveče 90,-,
ž. Št. Janž 90,-

Za Madagaskar – Pedro Opeka: N. N., Št. Jakob 100,-, Seniorengruppe 110,-, M. R. 50,-
, na koncertu v Ločah 4.357,50,-, A. K. 50,-, P. J. 50,-, G. L. 500,-, E. J. 20,-, I. K. 20,-, ž. Št.
Jakob 100,-, J. T. 50,-, C. K. 50,-, A. K. 100,-, S. B. iz Kanade 3.094,48,-

Za kolesa MIVA: Š. J., Šmihel 30,-, M. L. 30,-

Botrstvo za Etiopijo: Franziska S. 500,-, J. Z. 20,-, H. K. 250,-, H. in P. K. 200,-, A. K.
250,-, M. S. 250,-

Za Zambijo: I. W. 150,-, N. N. 1.204,50,- 

HVALA za vaše miSijonSke darove
hvala za prav vsak vaš dar
darovi od 22. 9. 2015 do 17. 11. 2015

Več kot jubilej
Pred 60 leti je in-
dijski misijonar,
slovenski duhovnik
Pavel Bernik prosil
Selane, če bi podpi-
rali misijonskega
bogoslovca iz Viet-
nama, ki je takrat
študiral v Turinu. 

Tako se je začela naša posebna akcija v pod-
poro misijonskim bogoslovcem. Do sedaj
smo mogli podpreti že več kot 3700 seme-
niščnikov. 

V globoki hvaležnosti se spomnimo pobud-
nika te akcije p. Pavla Bernika, doma iz
Škofje Loke. 

Pred leti sem molil na njegovem grobu v Na-
galandu in se mu priporočil, da bi verniki na
Koroškem vztrajali v svoji misijonski vnemi,
ki doživlja očitno obilje Božjega blagoslova. 

Naj bi se to obilje izkazalo tudi v novih du-
hovnih poklicih – tudi še med nami na Ko-
roškem.

Jože Kopeinig

P. Pavel Bernik in s.
Mirjam Užnik
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Salezijanec Cesare Bullo,
ki vodi v Addis Abebi sale-

zijansko prokuro, mi je pisal
pismo, kjer navaja: Etiopijo je pri-

zadela najhujša suša v zadnjih 30 letih,
trenutno je ogroženih več kot 8 milijo-
nov prebivalcev. Cesare Bullo piše: »Vre-
menski pojav, El Nino, ki segreva vodo v
pacifiškem oceanu, je krivec, da je druga
deževna doba v juliju in avgustu izos-
tala. V mnogih delih Etiopije je ogro -
ženih več sto tisoč kmetov. Domače
rezerve ne zadostujejo, mednarodni da-
rovalci so naprošeni za pomoč. Odpo -
slanec OZN pravi, da je to najhujša suša
v zadnjih 30 letih, poljščine bodo zaradi
suše skoraj popolnoma uničene. Že
sedaj načrtujemo nakup multivitamin-
ske hrane, mleka v prahu za razdelje-
vanje pomoči potrebnim in ranljivim
osebam, zlasti podhranjenim otrokom.

Ocenjujemo, da bodo pomoči potrebni
vsaj še devet mesecev. Število tistih, ki
so pomoči potrebni, je zelo visoko. Ven-
dar pa želimo, da bi dosegli vsaj 6.000
ljudi, predvsem otrok, družin brez
sredstev in starejših.« 

Vsak znesek bo ublažil lakoto in
trp ljenje mnogih ljudi v stiski.

Uršulinka, sestra Abeba De-
bessay pa mi je včeraj pisala:

»Kobo leži 570 km severno od glavnega
mesta Etiopije, Adis Abebe, v pokrajini,
ki se imenuje North Wollo. V tem delu
države prevladuje vroče in suho pod-
nebje. V samem mestu živi 5000 prebi-
valcev, skupaj z okoliškimi vasmi pa
pokrajina šteje 260.000 ljudi. Večina nas
je odvisnih od pridelave poljščin in vzreje
živali, zemljo pa še vedno obdelujemo

Piše
jože andoLšek

v etiopiji je najhujša suša v zadnjih 30 letih
ročno. Ker je bilo v letošnjem letu zelo
malo dežja oz. v nekaterih predelih sploh
ni deževalo, je nastalo veliko pomanj-
kanje osnovnih živil, ki si jih pridelamo
sami. Posledično ljudje in živali že umi-
rajo zaradi lakote in bolezni. V Kobu de-
lujemo sestre uršulinke že od leta 1969
in tu vodimo majhno bolnišnico, siro-
tišnico in otroški vrtec. Poleg tega pa s
pridelavo tefa preskrbujemo tudi veliko
pomoči potrebnih ljudi. Do sedaj smo
večino hrane pridelali sami, zaradi le-
tošnjih izrednih razmer, ker ni dežja, pa
jo moramo kupovati. Ker naša sredstva
ne zadostujejo niti za nakup najbolj po-
trebnih živil, se obračamo na vas! Dragi
p. Jože, naprošamo vas in vaše dobre
ljudi, če nam lahko po svojih najboljših
močeh pomagate.« 

Ob teh prošnjah pa vas tudi osebno pro-
sim, da bi v tem adventnem in božično-
novoletnem času, ko imate po župnijah
koncerte, bazarje in druge dobrodelne
prireditve ter družinska praznovanja, z
vašimi darovi mnogim pomagali do
dnevnega obroka hrane. Z iskrenim
spoštovanjem!

Za vaše darove smo vam iz srca hva-
ležni. Konto misijonske pisarne je
odprt pri Zvezi Bank Klagenfurt/Celo-
vec, bančna številka: 39100, številka
konta: 56.747. Za nakazilo iz tujine
uporabite IBAN: AT10 3910 0000 0005
6747, BIC: VSGKAT2K. Namen: Etiopija 

V kolikor bi želeli, da pridemo k vam s
prostovoljci, ki so bili v Etiopiji in
pričujemo o teh prisrčnih ljudeh v Etio-
piji in vam pokažemo film (filme lahko
tudi naročite po pošti), pišete na mail:
andolsek@gmx.at 

“
Slovenska misijonska pisarna v Celovcu vsem
bralkam in bralcem Misijonskih obzorij želi

blagoslovljene božične praznike in vse dobro v letu 2016!

Naj vas vedno spremlja ON, ki je sredi večerne zarje adventa
zažarel kot LUČ UPANJA.

Jože Kopeinig, vodja misijonske pisarne in
MateJa RihteR, asistentka misijonske pisarne 



Težko si predstavljamo, kaj je Pedro
Opeka doživel na Madagaskarju, da se je
odločil ostati tam in pomagati ljudem.
Težko si predstavljamo, kako poteka nje-
gov vsakdan. Težko si predstavljamo,
kako skrbeti za takšno množico ljudi,
otrok, družin, kako jih obenem tudi
vzgajati in učiti, jim predstaviti pravice
in dolžnosti. Pedro Opeka živi, kar go-
vori. Iz njegovih besed veje optimizem,
sliši pa se tudi grenkoba – ve, da je
pomoč revnim dolgotrajen proces in ne
enkratno delo. Zato ga je prijetno pos-
lušati, ker je realen, ker se ne povzdiguje,
stvari ne olepšuje in ne otežuje. Govori
iz bogatih življenjskih izkušenj. Ob pode-
litvi priznanja Prstan strpnosti Evropske
akademije znanosti in umetnosti ga je
Robert Petkovšek označil za človeka pos-
lušanja, ki je neposreden, spoštljiv, glo-
boko etičen. Na vprašanje, koliko otrok
obiskuje šole, ki jih je postavil s sode-
lavci, pove natančno številko, ne pri-
bližno, natančno 11.328. Ponosen je na

nekdanje učence, ki se vračajo z univerzi -
tetnimi diplomami s svetovnih univerz. 

In misijonar, ki ga vabijo na vse dele
sveta, se je, kot že nekajkrat doslej, usta-
vil tudi na Koroškem. Predvsem iz zah-
vale Jožetu Kopeinigu, ki živi za misijone.
In seveda iz zahvale vsem, ki ga podpi-
rate z darovi, z molitvami, ki spremljate
njegovo pot. 

V petek, 23. oktobra, je dopoldne v Misi-
jonski pisarni v Celovcu potekala tis-
kovna konferenca. V Ločah smo se zvečer
zbrali na koncertu, višek katerega je bil
poleg pesmi, ki jo je Bernarda Fink Inzko
zapela s Tamburaškim ansamblom Loče,
seveda govor Pedra Opeke. 

Po mnogih koncertih in srečanjih v Slo-
veniji, kjer je bil zelo toplo sprejet, ga je
pot vodila v Rim, nato pa v Ameriko. V
New Yorku je na univerzi St. John's prejel
nagrado Spirit of Service. Na prireditvi
President's Dinner je nagovoril več tisoč
Američanov.

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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Blagoslov je podelil tamkajšnji pomožni
duhovnik Andrej Saje. Sele same so bile
med prvimi, ki so začele s tradicijo mi-
sijonskih vozil, saj so kot enega izmed
prvih misijonarjev podprle salezijanca
Andreja Majcna v Vietnamu z misijon -
skim vozilom. Novo vozilo pa se bo na-
potilo na dolgo pot v Afriko, in sicer v
najmlajšo tamkajšnjo državo, Južni Su -
dan, ki so ga ustanovili leta 2011. Drža -
vo samo je rušila v preteklih letih držav -
ljan ska vojna. Sredi teh spopadov je fara
misijonark Device Marije v Akonu, ki se
ravno ustanavlja. V tej fari morajo misi-
jonarke in duhovniki preseči nad 150

km. Tam deluje 6 duhovnikov, ki skrbijo
za pastoralno oskrbo nad 65.000 verni-
kov. Fara sama ima 23 podružnic. Vozilo
bo torej logistično opravljalo zelo po-
membno delo in bo podpiralo tam-
kajšnje sestre-misijonarke pri prevaža- 
nju in oskrbovanju bolnikov, duhovnike
pa pri pastoralni oskrbi podružnic.
Vozilo naj bo tamkajšnjim misijonarkam
in misijonarjem, še bolj pa seveda verni-
kom, ki tam živijo v revnih in deloma
neznosnih razmerah, pripomoglo k
boljši oskrbi in seveda tudi k bolj glo-
boki veri in doživljanju skupnosti, ki jo
imenujemo Cerkev.

Nedavno smo na cerkvenem trgu v Bo-
rovljah blagoslovili novo vozilo MIVA,
za katerega so donirali verniki. 
Avto Toyota Hilux je blagoslovil kaplan
p. Blazej Idczak SDB ob prisotnosti šte-
vilnih donatorjev. 
Na koncu je blagoslovil še vsa vozila pri-
sotnih. MIVA vozilo je namenjeno za s.
Josefine Monteiro v Kampali v Ugandi,
kjer bo univerzalno prevozno sredstvo
za pastoralno delo, za reševalne službe
in za dostavo blaga. MIVA se zahvaljuje
vsem podpornikom in dobrotnikom iz
Borovelj in okolice, ki so v zadnjih letih
prispevali finančna sredstva za to vo-
zilo. 

Blagoslovitev 
misijonskega
vozila v Selah

Piše
SieGfried
muhrer

miva, organizacija, ki z zbiranjem in kupovanjem misijonskih vozil pod-
pira cerkev v revnejših krajih, je v nedeljo, 18. oktobra 2015, v Selah
blagoslovila novo misijonsko vozilo, ki ga je fara Sele sofinancirala. 

v Borovljah blagoslovili
vozilo za ugando 

misijonski praznik: obiskal nas je Pedro opeka

opeka živi, kar govori! 
Piše

mateja
rihter

Piše
martin
dovjak


