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Od tod
vodijo
poti v vsa
pomembna
mesta in
posebne
kraje.

– hiša
kruha – 
za ves
svet,
je postal
glavno
mesto
sveta.

Betlehem 



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

Če bi se Jezus
tisočkrat rodil
v Betlehemu,
a ne v Tvojem
srcu, bi se
zaman rodil.

Betlehem –
poljub
nebes in
zemlje

“

2

P lavamo v neskončnemu vesolju
med zvezdami, planeti in mlečnimi
cestami; živimo pa na majhni obli

Zemlje, ki je le skoraj neznatna pičica v
vesolju.

Zemlja se vrti okoli svoje osi. Sredotežna
sila nas priklepa na tla, da ne sfrčimo Bog
ve kam v vsemirje.

In prav na tej Zemlji se dogajajo skriv-
nostne stvari. Četudi se kopamo v jezerih
in žuborijo potoki skozi polja in gozdove,
končno sedimo na vulkanu, ki globoko pod
Zemljo, ali tudi ne, topi surovine in kdaj pa
kdaj izbruhne gorečo lavo, ki uničuje pri-
rodo in ljudi.

Sonce vzhaja in zahaja. A to je samo videz.
V resnici Zemlja kroži in se vrti in nam tako
postreže z najrazličnejšimi pojavi prese -
netljive lepote ali tudi uničujoče grozote.

Sredi zemljevida našega sveta pa zasledimo
na Bližnjem Vzhodu majhno mestece  Betle-
hem v Judovi deželi, kjer sta se poljubila
nebo in zemlja.

»Ti, Betlehem, v Judovi deželi, nikakor nisi
najmanjši med vodilnimi Judovimi mesti«
(Mt,2,6).

Betlehem – hiša kruha – za ves svet, je
postal glavno mesto sveta. Od tod vodijo
poti v vsa pomembna mesta in posebne
kraje sveta.

Medmrežje nam nazorno izračuna daljave
ali bližine tega judovskega mesta do začas-
nih naselij ljudi in sedanjih Zemljanov.

Iz Betlehema do Celovca je 3457 km, do
Ljubljane 3372 km, do Dunaja 3452 km, do
Etiopije/Adis Abebe 4013 km, do Lusake v

Zambiji 7378 km; do New Yorka je 10,30 ur
leta, do Tokija 16 ur leta, do Madagaskarja
13 ur leta.

V resnici pa Betlehem ni tako oddaljen, ne
po kilometrih, ne po urah leta.

Betlehem namreč ni samo mesto, temveč je
veliko več.

Angel Salesij, poet v 12. stoletju, je vzkliknil:
»Če bi se Jezus tisočkrat rodil v Betlehemu,
a ne v Tvojem srcu, bi se zaman rodil.«

Betlehem je kraj, čas in razodetje tiste
Božje ljubezni, o kateri piše apostol Pavel v
pismu Filipljanom (2,6-8) »Čeprav je bil
namreč božje narave, se ni ljubosumno
oklepal svoje enakosti z Bogom, ampak je
sam sebe izničil takó, da je prevzel naravo
hlapca in postal podoben ljudem. Po zunan-
josti je bil kakor človek in je sam sebe po-
nižal takó, da je postal pokoren vse do
smrti, in sicer smrti na križu.«

Pred 53 leti nam je prelat dr. Rudolf Blüml
v akademiji slovenskih bogoslovcev v Ce-
lovcu pri božični meditaciji govoril o križu
na betlehemskih poljanah.

»Angeli niso peli slave samo novorojenemu
božjemu Detetu, temveč že tudi križanemu
in vstalemu Gospodu.«

Takrat sem to teološko razmišljanje le slabo
razumel, danes pa sem za to vizijo zelo hva-
ležen.

Betlehem, Kalvarija in gora Jezusovega
vnebovzetja so časni odtisi večnega Boga,
Stvarnika, Odrešenika in Posvečevalca
našega Očeta in brata Jezusa.

Z misijonskimi pozdravi
Jože Kopeinig

Meseca oktobra sta bila na obisku na Koroškem salezijanski inšpektor v
Etiopiji Estephanos Gebremeskel in vodja misijonske pisarne v Adis Abebi,
italijanski misijonar Cesare Bullo. S salezijancem Jožetom Andolškom sta
se v Tinjah srečala z tistimi, ki so povezani z Etiopijo in čutijo vez z
misijonskimi deželami. Etiopija šteje več kot 100 milijonov prebivalcev. Za
Radio Ognjišče je misijonar Cesare o izzivih v Etiopiji povedal: »Še vedno
veliko ljudi potrebuje pomoč v hrani. Temeljna izziva današnjega časa pa sta
vzgoja in izobraževanje. Z našo pomočjo, tudi preko posvojitev na daljavo,
ki jih organiziramo, pomagamo mladim pri študiju. Imamo približno 10 šol,
v katerih je več kot 12 tisoč učencev, od katerih jih je 1500 v tehniških šolah.
Prizadevamo si namreč povečati število tovrstnih študentov, da bi čim bolj

omejili izseljevanje v Evropo. Skoraj vsi fantje in dekleta, ki končajo naše šole, namreč najdejo tudi službo in torej ostanejo
v domovini. Kot salezijanci in kot celotna Katoliška Cerkev izvajamo tudi projekte proti trgovanju z ljudmi. Vidni so že
nekateri rezultati.« Misijonarja se iz srca zahvaljujeta vsem botrom in dobrotnikom na Koroškem!

Obisk iz Etiopije 



Ko je neka žena na vzhodnem Tirolskem na
avstrijski televiziji videla kratek povzetek
filma »Pedro Opeka – apostol smetiščarjev«,
je bila tako nagovorjena in takoj odločena, da
daruje za eno hišo v Koroški vasi na Mada-
gaskarju. Nemudoma je prenakazala pet
tisoč evrov. 

Njen poseben nagib, da je darovala za uboge
v Afriki, je bil, ker je njen sin pred tremi leti kot pevec nastopal v
južni Afriki in je s svojim petjem pomagal otrokom – sirotam. 

Njen dar naj bi bil izraz ljubeče in hvaležne povezanosti s sinom,
ki se je po tem koncertu v Afriki smrtno ponesrečil. 

KorošKa Priloga
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augustin nguyen
Khanh hung.....

DobrotniCa: žena J. r.

njihovo semenišče: Don Bosco Vietnam Provnice, Vietnam 

JosePh nguyen vu
thanh Xuan

DobrotniKi: žrv šmarJeta

Paul nguyen toan
Khoa.....

DobrotniKi: žrv šmarJeta

ZaCharias JosePh
valliara.....

DobrotniKi: žrv sele
in fara sele

njegovo semenišče:
Catholic Diocese of Jagdalpur 

misiJonsKi bogoslovCiNOVI

Pod to sliko je
mama zapisala: 

Pol ure po tem
posnetku je naš
Markus odšel v
večno Luč.

“
„

Koroška vas na Madagaskarju raste. Hvala vsem dobrotnicam in dobrotnikom.

Piše
Jože KoPeinig

Posebna
motivacija
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• Za bogoslovce in sestre: M. B. 300,-,
ž. Hodiše 100,-, E. W. 100,-, žena J. R. iz
Sel 600,-, Moško gibanje Brnca 370,-,
Misijonska skupina Želinje/Sankt Fran-
zisci 50,-, Neimenovana iz fare Št. Vid
100,-, Slovenski verniki iz Borovelj
61,-, ŽRV Sele Kot in Bajdiše 600,-, ž.
Škocjan 600,-, ž. Dobrla vas 600,-

• Za misijone: V. O. 500,-, K. W. 50,-,
M. B. 10,-, G. N. 20,-, P. B. 200,-,
A. T. 50,-, J. K. 400,-, N. N. 200,-

• Za sv. maše: Ž. Št. Lenart pri Sedmih
studencih 423,-, ž. Globasnica 150,-, ž.
Sveče 180,-, ž. Št. Janž 180,-, J. R. 100,-,
ž. Radiše 100,-, ž. Pliberk 540,-, ž. Do-
lina 100,-, ž. Šteben 20,-, ž. Dobrla vas
130,-, J. R. 100,-, N. N. 130,-

• Za Madagaskar – Pedro Opeka: G. B.
20,-, B. D. 26,-, B. S. 150,-, N. N., Begunje
150,-, B. L.-H. 40,-, A. H. 50,-, M. H.
50,-, ob pogrebu N. S. 220,-, M. H. 50,-,
M. in R. R. 500,-, M. S. 50,-, V. K. 150,-,
M. V. 50,-, R. S. 5.000,-, M. A. 30,-, ob mi-
sijonskem prazniku: 1.235,-

• Za MIVA kolesa: M. T. 200,-

• Za MIVO: M. T. 50,-

• Botrstvo za Etiopijo: M. T. 250,-,
M. W. 300,-, B. Ö. 250,-, F. M. 25,-, J. M.
21,-, P. L. 42,-, H. H. 100,-

• Za Etiopijo: B. G. 100,-, Oltarna skup-
nost Špital 535,-

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 5. 9. 2017 do 8. 11. 2017

Veselimo se NOVOMAŠNIKOV

DeCember
2017.....

Januar
2018.....

Da bi ostareli ob podpori
družin in krščanskih
občestev svojo modrost
in izkušenost uporabili
za širjenje vere in vzgojo
novih rodov.

Da bi kristjani, kot tudi
druge verske manjšine v
azijskih državah, lahko v
vsej svobodi živeli svojo
vero.

molitveni nameni

Peter nguyen
veitwuang minh.....

DobrotniKi: ž. liPa miChael rua tran
Pham gia thi.....
DobrotniK:

DuhovniK i. m.

John DuC thien.....
DobrotniK:

martin, melviče

martin nghia.....
DobrotniK:
ž. obirsKo

James minh thang.....
DobrotniK:
Družina s.

JosePh Canh PhuoC.....
DobrotniK:

mož, sele-CerKev

JosePf DuC ai.....
DobrotniK:

n. n. DuhovniK

Peter van truong.....
DobrotniK:

n. n. DuhovniK

njihovo semenišče: Don Bosco Vietnam Provnice, Vietnam 

mathew PunaKulathu.....
DobrotniCa:

žena iZ šmohorJa

njegovo semenišče:
Catholic Diocese of

Tiruvalla, Marygiri P.B. No.4
Tiruvalla; Kerala
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Drage bralke in dragi bralci Misijonskih obzorij,
spoštovane dobrotnice in spoštovani dobrotniki! 

Božič ni čas, datum, polnoč ali svitajoči se dan.

Božič je dogodek, ki ga nikdar ne bomo doumeli, še manj razumeli.

Božič je razodetje, ki se še vedno razodeva, in sicer tistim, ki prisluhnejo
skrivnostim, ker znajo poslušati, zreti, se čuditi in poklekniti.

Kar obhajamo kot betlehemski dogodek, je za človeka, ki je zazrt samo v
prah vsakdanjosti, zverižen v svojih poslih, potapljajoč se v željah po ugod-
nostih ali oblastnosti, nepojmljivo. Ta božični dogodek presega človeški um.

Božič pomeni, da se Bog ni samo milostno sklonil in ozrl na zemljo, temveč
da se je kot človek uvrstil v romarsko pot človeštva. 

Bog – Emanuel, skrivnosten, vsemogočen, začetnik vsega, se poniža,
postane majhen otrok, ki je potreben naše pozornosti, pomoči in ljubezni.

Prav misijonarke in misijonarji vsak dan doživljajo, kako zelo so
potrebni drugim, kako si drugi od njih pričakujejo podobnost NJEGA,
ki je oddaljen kot SKRIVNOST, a blizu kot LJUBEZEN.

Želiva Vam, da doživljate ADVENT in BOŽIČ kot SREČANJE z Bogom in ljudmi
v prazničnem vsakdanu in v vsakodnevnem prazniku, ker je Bog z nami vsemi.

Mateja Rihter 
asistentka Misijonske pisarne 

Jože Kopeinig  
vodja Misijonske pisarne

misijonski praznik 
v velikovcu

Petje za 
dober namen

»Koroška vas na Madagaskarju naj
raste in sprejema še več ubogih pod
svoje varne strehe – tudi z Vašo ne-
sebično podporo!« piše Jože Kopei-
nig v zahvali vsem nastopajočim na
misijonskem prazniku v Velikovcu,
ki je potekal v nedeljo, 29. oktobra. 

Koncert, ki ga je moderirala Monika
Novak-Sabotnik, so oblikovali: Vo-
kalna skupina Lipa, Vokalna sku-
pina Klika, Mešani pevski zbor
Gorotan, Trio Alpe in Malgaški
zbor Šambača iz Slovenije.

Misijonska pisarna načrtuje nove
koncerte za Koroško vas na Madagas-
karju že spomladi. 


