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Karkoli 
ste storili 
enemu
mojih
najmanjših
bratov in
sester,
ste meni
storili.
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Beseda urednika
J O Ž E  K O P E I N I G

Ljubezen nam
narekuje, da
pomagamo
ubogim ali
revežem …

V kakšnem
svetu
živimo?

“
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Akcija
MIVE:

Živimo na istem svetu, a hkrati vsak v
svojem svetu. Rojeni smo na različnih
krajih, imamo različna izhodišča za

oblikovanje svojega življenja.

Eni so rojeni v blagostanju, drugi v revščini;
eni živijo v nerazvitih krajih, drugi v razkošju
razvite civilizacije.

Koliko je vpijočih razlik med ljudmi, ko se eni
brezvestni bogatini, drugi nemočni Lazarji.

Ljubezen nam narekuje, da pomagamo ubo-
gim ali revežem, ki nas ustavljajo na cestah,
pred cerkvami in trgovinami, a da jim ne da-
jemo z bežnim mimohodom nekaj drobiža v
proseče dlani, temveč da jim pogledamo v oči,
da jih tudi ogovorimo in se z njimi po
možnosti pogovarjamo.

Vsak človek ima svoje dostojanstvo in je naš
brat, naša sestra.

To ne sme zveneti v naših ušesih kot po-
božnjaška beseda, temveč je srčika Jezuso-
vega evangelija.

Jezus se je radikalno in popolnoma istovetil z
nami, ker nam je postal v vsem enak, razen v
grehu.

Svoji zapovedi ljubezni pa je dodal
zveličavno garancijo: »Karkoli ste storili
enemu mojih najmanjših bratov in sester,
ste meni storili.«

Živimo v globaliziranem svetu, kjer vladajo
na žalost krivične gospodarske in socialne
strukture.

Da je v današnjem času še vedno toliko la-
kote, ko se hkrati zapravljajo nepredstavljive
vsote za orožje, za vojaške spopade, za boj
med civilizacijami in kulturami, je v nebo
vpijoča krivica.

Še kako je resnično, da živimo na istem svetu,
a vsak v svojem svetu, bogatem ali revnem.

Naše misijonarke in naši misijonarji so zna-
nilci Jezusovega programa, ki nam oznanja
odrešenje od dokončne zmage zla in greha –
tudi socialne otopelosti, - a ki nam hkrati
nalaga dolžnosti, da pomagamo Lazarjem
današnjih dni – ubogim in brezdomcem,
priseljencem pribežnikom iz vojnih krajev
in dežel.

Sveta in življenja nihče nima v posesti, temveč
le na posodo.

Kar nam ostane – sedaj in za večno, so dela
ljubezni in dobrote!

Ostanimo radodarni podporniki naših misijo-
nark in misijonarjev, da bodo oni lahko do-
brotniki vsega človeštva!

Tako bomo vsi srečneje živeli na istem svetu!

Jože Kopeinig

Prednostni projekt: kolesa-reševalna vozila za Zimbabve.

MIVA Avstrija prosi v svoji zbiralni akciji donacije za financiranje koles. Ljudem
na podeželju v Zimbabveju želijo zagotoviti brezplačna kolesarska reševalna
vozila in tako zmanj šati visoko stopnjo umrljivosti dojenčkov, otrok in mater.

Reševalna kolesa namesto volovske vprege 

Pot z voli poteka počasi. Poleg tega traja nekaj časa, da živali odstranijo iz te-
renskega dela in so pripravljene za reševalni prevoz. Pravočasna oskrba bolni-
kov – mnogi od njih so otroci in nosečnice - je pogosto nemogoča.

Kolesa za pastoralno zavzetost 

MIVA podpira s svojo kolesarsko akcijo tudi
druge projekte po vsem svetu. Na primer: v
škofijah v Afriki, Aziji in Latinski Ameriki
imajo MIVA kolesa kateheti in drugi laični so-
delavci. Izboljšana možnost mobilnosti jim je
v pomoč pri njihovih storitvah, ki jih oprav-
ljajo zastonj ali za zelo majhno plačilo. 

Skupaj rešujemo življenja
Kolesa za pastoralne in socialne namene. 

Namen: Za MIVA reševalna kolesa 
ZVEZA BANK Klagenfurt/Celovec
Bančna številka: 39100
Številka konta: 56747
BIC: VSGKAT2K
IBAN: AT103910000000056747
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KoRošKa pRiLoGa

MiSijoNSKi MoLitVeNi NaMeNi
juNij

2016.....

juLij
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.

Da bi Cerkev v Latinski Ameriki in na Karibih po svojem misijonskem
delovanju na tej celini oznanjala evangelij z novo močjo in gorečnostjo.

aVGuSt
2016.....

Da bi kristjani z življenjem po evangeliju pričali za vero, poštenost in
ljubezen do bližnjega.

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: Ž. Škocjan 600,-,
Neimenovana iz fare Št. Vid 100,-,
Slovenski verniki iz Borovelj 183,-,
B. M. 200,-, Moško gibanje Brnca
400,-, Š. J. Šmihel 600,-, E. W. 100,-,
ž. Hodiše 100,-, ž. Št. Lenart 300,-,
ž. Vogrče 600,-, N. N., Svatne, 600,-,
ž. Št. Ilj 100,-, ŽRV Šteben/Malošče
1.200,- 

Za misijone: N. N., Celovec 100,-,
N. N. 250,-, N. N., Velikovec 100,-, B.
V. M. 250,-, J. R. 100,90,-, ž. Št. Jakob
v Rožu 200,-

Za sv. maše: Ž. Pliberk 900,-, ž.
Št. Lenart pri Sedmih studencih
243,-, ž. Galicija 569,-, J. in M. P.
20,-, N. N., Mohliče 100,-, ž. Dolina
100,-, ž. Globasnica 490,-, ž. Krnski
grad 69,-, ž. Sveče 270,-, ž. Št. Janž
90,-

Za Madagaskar – Pedro Opeka:
Z. I. 20.000,-, C. K. 100,-, J. T. 100,-,
K. A. 100,- 

Za kolesa MIVA: N. N., Št. Janž
300,-, H. F. 100,-, N. N., Št. Peter na
Vašinjah 100,-, N. N., Lipa 500,-

Botrstvo za Etiopijo: S. K.-W. 250,-,
G. H. 250,-, P. L. 42,-, J. M. 42,-, F. M.
50,-, družina W. 250,-, K. A. 250,-,
L. H. in A. 250,-, K. P. 250,-, H. in P.
K. 100,- 

Za Etiopijo: ž. Radiše 265,50,-

Za Zambijo: E. W. 150,- 

HVALA
za Vaše MiSijoNSKe DaRoVe

Dobro srce deli  
DaRoVi
od 17. 3. do 23. 5. 2016

jeNiSh KoLLithaDathiL.....
DobRotNiK: N. N. 

oCiMa MoSeS.....
DobRotNiKi iz poDjuNe

joeL aNGuyo.....
DobRotNiK: Mož iz SeL

Njegovo semenišče:
Catholic Diocese of Jagdalpur,
Nirmal Province (Carmelites of
Mary Immaculate), Dt. Bastar

Njuno  semenišče: 
Diocese of Arua, Rt. Rev. Bishop Sabino Ocan Odoki, P.O. Box 135

Uganda, Arua, Afrika

Novomašniki so božji dar
»Svetišče bodi, živ oltar in vsem in vedno božji dar,« je v pesmi Novomašniku zapisala
berta Golob. Novomašniki so božji dar. tokrat se veselimo s tremi duhovniki, ki so jih
naši podporniki velikodušno podpirali pri študiju. 

Gospodov klic
Gospod kliče na
različne načine. 
hvala bogu se veliko
mladih po svetu
odzove njegovemu
klicu. hvala bogu,
da se veliko ljudi
odzove tudi klicu
za podporo
misijonom. 

NOVA MiSijoNSKa boGoSLoVCa

RajeNDRa toppo.....
DobRotNiK: N. N. DuhoVNiK

Njegovo semenišče:
Missionaries de Saint Francois,

B. P. 185 (C. 287), Maison

RoMaN ViNtoNjaK.....
DobRotNiK: N. N. 

Njegovo semenišče:
Vul. Krasnodonska 1a,
03035 Kiev, UKRAINE

NOVOMAŠNIKI
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KoRošKa pRiLoGa

Dobrodelni koncert je potekal v petek,
22. aprila, ob 19.30 v Antonovem domu
v Ljubljani, nosil pa je naslov »Ne čakaj
na maj, pomagaj zdaj!«
Veseli smo bili odziva čudovitih in
vrhunskih glasbenikov, ki so nastopili na
našem koncertu. Zahvaljujemo se jim za
odlično in kvalitetno glasbo: Janezu

Dovču, Goranu Krmacu in Gregorju
Volku, Lei Bartha, ariškemu zboru San-
kofa, vokalni skupini Pushluschate ter
seveda zasedbi Čedahuči! Iskrena hvala
pa tudi Marjanu Buniču za čudovito vo-
denje večera, ki nas je vedno znova
spodbujal, da bi odprli svoje srce za do-
brodelnost. 

Za osnovno šolo v Qutili smo zbrali
2.413,83€.
Po koncertu pa smo se odborniki salezi-
janskega mladinskega društva Iniciati-
vAngola odpravili na dvodnevno klav -
zuro. Teresa, odbornica, je o klavzuri
zapisala takole: »Klavzuro smo letos
imeli pri našem članu in nekdanjem EVS-
prostovoljcu Davidu Dobravcu v Šmar-
jeti na Dolenjskem. Preživeli smo inten -
zivni čas, v katerem smo razmišljali o
sedanjem stanju društva in zbirali ideje,
kaj bi lahko spremenili. Vrnila sem se z
novo motivacijo in z novimi idejami, ki
jih bom vključila v nadaljnje delovanje v
društvu.«
V nedeljo smo pri maši društvo preds-
tavili tudi župljanom in pripravili pravo
afriško stojnico. Hvaležni za dva čudo-
vita dneva smo se odpeljali na avstrijsko
Koroško.

za angolo!

MIsIjoNsKI prAZNIK
pri samostanu v Vernberku
v nedeljo, 12. junija:

09.00:  sv. maša, ki jo bo daroval dr. Jože Marketz

11.00:  nagovori in glasbene točke

12.30:  kosilo z avstrijskimi in afriškimi dobrotami

14.00:  pogovorne skupine  

15.00:  mednarodni plesi in pesmi

15.30:  predstavitev misijonskih projektov

15.50:  medreligiozna molitev 

Mladi prostovoljci iz Slovenije, ki se bomo
poleti odpravili z iniciativangolo na misi-
jonske centre v angolo, smo se odločili, da
želimo pripraviti dobrodelni koncert in na ta
način prispevati za osnovno šolo v Quitili.

PIšE MARIJA šEME

priložnost za tiste, ki nimajo
priložnosti 

12.06.
 FEST DER
  WELTKIRCHE
         in Wernberg

20
16

9.00-16.00

25 JAHRE
Friends of 
Sanya Juu
Tansania

Eine Chance 
den Chancenlosen  

Utrinki s preteklega leta. 
Tudi letos bo program pester. 



1. dan: Pliberk - Dobrla vas - Tinje - 
Celovec - Kožentavra - Bistrica - Št. Ja-
kob - Loče - Brnca - Loreto. Prenočitev 
v romarskem hotelu San Gabriele blizu 
bazilike. 

2. dan: Ogled bazilike. Nadaljevanje 
vožnje proti Rimu. Ogled bazilike sv. 
Pavla zunaj obzidja in Kalistovih kata-
komb. Prenočitev v hotelu.

3. dan: Razglasitev Matere Tereze za 
svetnico in papeževa sv. maša. 

4. dan: Vožnja v Assisi. Ogled zgornje-
ga dela mesta. Prenočitev v hotelu San 
Pietro. 

5. dan: Po zajtrku se peljemo proti 
Koroški. 

ROMANJE V RIM
na  razg la s i t ev  Matere  Tereze  za  sve tn ico

Od petka, 2. septembra, do torka, 6. septembra 2016

Program romanja:

Cena: € 480,-/ osebo v dvoposteljni sobi
(€ 130,- doplačilo za enoposteljno sobo)

Spremljevalca: Mag. Hanzej Rosenzopf 
in Mateja Rihter

P r i j a v e  p r o s i m o  n a j k a s n e j e   d o :  1 5 .  j u n i j a  2 0 1 6 .
Te l e f o n :  0 4 6 3  5 4  5 8 7   |    E - m a i l :  m i s i j o n i @ d p u . a t

Nadaljne informacije: Misijonska pisarna, Viktringer Ring 26, 9020 Klagenfurt/Celovec, 
misijoni@dpu.at (tel.: 0463 54 587) ali pri g. Jožetu Kopeinigu  (0676 8772 7210)

Misijonska pisarna
Missionskanzlei

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. 

KoRošKa pRiLoGa

V ceno je vključeno:
• vožnja z avtobusom(hofstätter Reisen)
• 4 x polpenzion (hoteli vLoretu, Rimu in assisiju)• avdio-vodnik po Rimu

• 2x dnevna karta zametro v Rimu


