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S. Dorica Sever nam je poleg slike poslala pismo, v katerem piše: »Kmalu bo dvajset let,
odkar živim v kanadski Arktiki z Inuiti - Eskimi. Presrečna, da lahko živim daleč od vsega,
kar uničuje življenje planeta in civilizacijo Duha. Vaša velikodušnost je prinesla mnogim
»malim ljudem« po svetu zaupanje, da je Božja previdnost vedno z nami.«

Zaupanje, da je Božja
previdnost vedno z nami



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

Kdor veruje,
je vedno
radodaren v
vseh ozirih!

Živeti ne iz
tradicije,
temveč iz
prepričanja!

“
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V ečkrat slišimo o prelomnih časih.
Stare tradicije, ki so bile dolga sto-
letja varne spremljevalke skozi

osebno življenje in skozi zgodovino, se
krhajo, rušijo ali izginjajo.

V hitro spreminjajočem času, ki se razvija
v prej nesluteni hitrosti, se mora človek
vedno znova zamisliti in se vprašati, kje
najdemo še sploh trdna tla, kam drvi vlak
življenja in časa, kaj ohranja svojo veljavo
in kaj moramo odložiti ali pustiti za
seboj.

Pred kratkim mi je ugovarjal nek mlad
sodobnik, češ, da misijonsko delo danes
sploh ni več potrebno ali da je celo
preživeto.

Seveda sem ga iz dna osebnega pre-
pričanja in tudi delnega poznavanja misi-
jonskih naporov v zgodovini in prav tako
danes mogel mogoče le prepričati, da so
ob vseh različnih pogledih na svetovno
družbo misijoni še kakó in celo vedno bolj
potrebni.

Z misijonskim delom namreč ures-
ničujemo vedno znova Jezusovo naročilo:
»Pojdite po vsem svetu in oznanjate
evangelij vsem narodom.«

Jezusovo jasno naročilo, da ne moremo
ljubiti Boga, če ne pomagamo bližnjim in

daljnim, velja predvsem za evangelizacijo
sveta.

Tako so in ostanejo misijonski napori ne-
nehni in nepreklicni apostolat sklenjenih
rok v molitvi za uresničitev božjega kral-
jestva ter hkrati apostolat odprtih in ra-
dovednih rok za uboge in druge potrebne
po svetu.

Kdor veruje, je vedno radodaren v vseh
ozirih!

Vem, da ponavljam že znane misli, a so
nič manj aktualne, ali jih kdo sprejme ali
ne.

Cerkev ima svojo častitljivo zgodovino v
službi človeštva.

Marsikatere tradicije sredi nje so se izvot-
lile in zahtevajo novo osveščanje naše
vere.

Pot iz tradicije do zavestnega in aktiv-
nega prepričanja je včasih težavna, a mi-
sijonsko poslanstvo Jezusove Cerkve
ostaja njena srčika!

Prava tradicija pomeni ohranjati ogenj in
ne pepela!

Misijoni so žareči in plamteči ogenj sredi
hladnega in brezbrižnega sveta!

Z misijonskimi pozdravi

Jože Kopeinig

Zbiramo znamke
Franc Saksisa iz Misijonskega krožka Rojan-Trst nam je poslal pismo:
»Spoštovani v misijonski pisarni v Celovcu,
pred nekaj tedni sem dvignil znamke v Misijonski pisarni v Ljubljani in med
njimi sem našel tudi Vaše znamke. Zahvaljujem se tudi v imenu naših
misijonarjev, ki po svoji moči skušajo pomagati in omogočiti boljše življenje
najrevnejših v misijonih, kjer delujejo. S svojo akcijo, ki traja že 30 let, jim
skušam denarno pomagati. Ves izkupiček znamk in darovi gredo v
misijonske namene. Najmanjši dar je dobrodošel. 
Če Vam bo uspelo še nabrati kaj znamk, se toplo priporočam.« 

Franc Saksida, Misijonski krožek Rojan – Trst 

Znamke lahko prinesete v našo misijonsko pisarno. Hvala za Vaš dar!

V naši Misijonski pisarni sprejemamo stare znamke, ki jih potem
predamo zbirateljem za dobre namene v misijonih. 
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iz Madagaskarja se je javil pedro
opeka, ki piše: 
»Sprejeli smo 25 malih fantov, ki so
živeli a cesti in na trgih. Spali so kjerkoli
in jedli so tisto, kar so dobili pod zob.
Ko sem bil povabljen v mesto, da tečem
po glavni ulici s tisoč športniki, ki ljubijo
nogomet, so se približali k meni ti
otroci in z menoj tekli tri kilometre. Ko
smo prišli do glavnega stadiona, mi je
bilo hudo, ker sem moral na oder kot
posebni gost tega shoda, a se nisem
želel ločiti od teh otrok. Rekel sem jim,
da če želijo zapustiti cesto in priti k
nam v združenje Akamasoa, bom jutri
zjutraj k njim poslal avto in na istem
kraju jih bo pobral. Tako je drugi dan,
bila je nedelja, prišlo 16 otrok na dogo-
vorjeno mesto in sprejeli smo jih v naše
naselje, kjer so se lahko umili in dobili
nove obleke. Sedaj živijo pri nas in pri-
družilo se jim je še devet novih otrok, ki
so prišli, ko so slišali, da so njihovi pri-
jatelji dobili prostor, kjer se počutijo
dobro, se lahko do sitega najejo in spijo,
ne da bi jih kdo preganjal. Ti otroci, ki
so stari od 9 do 15 let, so resnično izgu-
bili vso povezanost z družino in družbo.
Živeli so življenje, ki je v njih ubijalo hu-
manost. Zaradi evangelija moramo spre-
jeti ta izziv, moramo pomagati otro-
kom, da najdejo zopet dostojanstvo in
normalno življenje. To ne bo lahko, sam
Bog ve, koliko potrpežljivosti in ljubezni
bo potrebne, da se te otroke reši iz
pekla mamil. Moramo biti bolj iznajd-
ljivi in privlačni kot cesta, potem bodo
ostali z nami. Hvala vsem ljudem, ki
nam pomagate.« Pedro Opeka  

„Delimo najboljše,
kar premoremo -
ljubezen“ 

»Misijone že od nekdaj spremljam od
daleč, občudujem misijonarje in nji-
hovo zavzetost, sedaj pa jim bom
preko dela v Misijonski pisarni in
preko vseh vas, dragi podporniki, še
bližje. Veselim se novih izzivov in
srečanj z Vami na Dušnopastirskem
uradu in v Misijonski pisarni,« tako
sem zapisala v Misijonska obzorja ju-
nija 2015, ko sem se predstavila kot
nova asistentka. Življenje mi je sedaj
spet podarilo nove izzive in zako bi se
rada danes zahvalila za prijazno sode-
lovanje vsem Vam, misijonski prija-
telji, dobrotnice in dobrotniki. Rada bi
se zahvalila Pauli Supan za zavzeto
oblikovanje Misijonskih obzorij in
Misijonskemu središču Slovenije ter
Referatu za misijone in razvojno sode-
lovanje krške škofije za skupne pro-
jekte. Lahko bi naštela nekaj številk:
koliko bogoslovcev je bilo posvečenih,

koliko otrok iz Etiopije je preko pro-
grama Jožeta Andolška dobilo botre,
koliko novih hiš na Madagaskarju je
Pedro Opeka zgradil v tem času s po-
močjo Vaših darov … A misijoni niso
številke, so veliko več. Misijonsko de-
lovanje širi upanje po vsem svetu in
odpira prostore za lepa srečanja. Eno
najlepših srečanj zame je bilo srečanje
s Pedrom Opeko, ki je obiskal Koroško
oktobra 2015. 

Hvala za Vaše darove in Vaše molitve.
Še naprej ostanite zvesti misijonom –
tudi preko naše Misijonske pisarne, v
kateri vas bosta prijazno sprejemala
Sonja Hribar in Jože Kopeinig, ki so
mu misijoni srčna zadeva. 

Radi berite Misijonska obzorja in
Nedeljo, preko katere bomo še naprej
povezani. 

Mateja Rihter 

V petek, 13. aprila 2018, bo ob 19. uri
v Mestni hiši v Borovljah

doBrodelNi koNcert 
za Koroško vas na Madagaskarju –
misijonski projekt apostola sme-
tiščarjev Pedra Opeke. 
Sodelujejo različni zbori. Predstavljen
bo kratek film o projektu Akamasoa –
dobri prijatelji. 

Zahvala

NapoVed

Kadar se poslavljajo ljudje, če so si is-
kreni sorodniki, sosedje ali prijatelji, to
nikdar ni slovo, ki bi rahljalo vezi in od-
nose. Največkrat so nam dragi ljudje v
njihovi odsotnosti še bližji – pač v hva-
ležnem spominu na skupne ure, posle,
načrtovanja, skrbi in radosti.
Pravzaprav niti nočem tako načelno
razmišljati o slovesu.
Povod je le, da bo Mateja, ki mi je do
sedaj izredno zavzeto pomagala v Misi-
jonski pisarni, zasedla drugo »stol-
nico«, namreč uredniški stol naše nad
vse drage Nedelje.
Mateja se je tako zakoreninila na av-
strijskem Koroškem, navezala toliko
službenih in prijateljskih stikov, gostila
mrežo misijonskih aktivnosti, bila nav-
zoča kot navdušena obiskovalka in po-
ročevalka najrazličnejših kulturnih
prireditev na dvojezičnem ozemlju.
Tako zelo se je udomačila, da je sedaj
glavna odgovornost za Nedeljo padla

njej v naročje – ali bolje v srce. V misi-
jonski pisarni, ki jo je skupaj z menoj z
vso zavzetostjo osvojila kot svoj srčni
delokrog, ne bo zapustila vrzeli, ker bo
kot soseda v drugem nadstropju Mo-
horjeve še vedno blizu in navzoča sredi
misijonskega dogajanja med nami.
Mateja, z zahvalo za Tvojo dejavno lju-
bezen do misijonov Ti želim isto za se-
janje dobrih misli, besed in dejanj tudi
pri Nedelji. Priloga Misijonskih obzorij
pri Nedelji je nad vse jasen dokaz istega
poslanstva za iste ljudi – do danes in
tudi za naprej!
VSE DOBRO – v vseobsegajočem sveto-
pisemskem pomenu besede DOBRO!

Jože Kopeinig

Nova asistentka v Misijonski pisarni
gospa Sonja Hribar se bo predstavila v
naslednji številki. A že do takrat bo Vam
s svojo prijaznostjo na voljo v vseh
vprašanjih glede različnih misijonskih
dejavnosti.

Ni slovesa

»Ni sreča tista, ki Nas Naredi hValežNe, aMpak 
je hValežNost tista, ki Nas Naredi srečNe«
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KOLA SAGAR.....
DObROTnIK: n. n.

DuHOVnIK

njuno semenišče: Bischops house Chandramoulinagar, Guntur, Indija

KISHORe bAbu
CHOPPARA

DObROTnIKI: ŽRV ŠT. jAnŽ

PeTeR nGuyen bA
QuynH.....

DObROTnIK: DuHOVnIK S.

njegovo semenišče:
The Theologian House Don Rinaldi,

Vietnam 

MISIjOnSKI bOGOSLOVCI
NOVI

• Za bogoslovce in sestre: N. N., Svatne 320,-, ŽRV
Sele in fara Sele 600,-, ž. Šmarjeta ŽRV 1.350,-, ž. Glinje
900,-, ž. Vogrče 600,-, ž. Hodiše 150,-, E. W. 150,-,
Neimenovana iz fare Št. Vid 100,-, Družina iz Rikarje
vasi 2.000,-, Slovenski verniki iz Borovelj 65,-, Moško gi-
banje Brnca 510,-, Misijonska skupina Želinje / Sankt
Franzisci 190,-, duhovnik N. N. 600,-, Neimenovani
600,-, ž. Smlednik 600,-, ž. Žitara vas 220,-, FFJ 600,-, ž.
Bilčovs 600,-, I. W. 600,-, duhovnik S. 800,-, Oltarna
skupnost Špital 528,-, M. B. 100,-, ž. Škocjan 600,-, ž.
Globasnica 600,-, ŽRV Št. Janž 600,- 

• Za misijone: E. B. 20,-, N. N. 50,-, K. W. 50,-, Z. E. F.
100,-, MK 682,65, N. N., Ljubljana 50,-, N. N., Kamen
20,-, N. N., Ljubljana 50,-, N. N., Šaleška dolina 20,-, N.
N., Brnca 50,-, S. B. 100,- 

• Za sv. maše: Ž. Šmartno pod Šmarno goro 180,-,
ž. Št. Lenart pri Sedmih studencih 385,-, ž. Vogrče
(pogrebne sv. maše P. P.) 100,-, ž. Vogrče (pogrebne
sv. maše A. V.) 424,-, ž. Pliberk (sv. maše za T. S.) 150,-,
ž. Globasnica 460,-, ž. Dolina 500,-, ž. Sveče 180,-, ž.
Št. Janž 90,-, ž. Mohliče 1.269,-, ž. Šmarjeta 2.187,-, ž.
Galicija 696,-, ž. Glinje 549,-, ž. Vogrče 387,-, ž. Kapla
ob Dravi 693,-, ž. Slovenji Plajberk 1.305,-, ž. Št. Lipš
1.089,-, ž. Šmihel 5.064,-, ž. Kazaze 669,-, ž. Ruda
216,-, ž. Grebinjski klošter 675,-, ž. Dobrla vas 400,-, ž.
Šteben 70,-, ž. Apače 675,-, ž. Radiše 315,-, ž. Pliberk
180,- 

• Za Madagaskar – Pedro Opeka: M. R. 100,-, B. D.
39,-, J. M. 100,-, S. B. 100,-, A. K. 50,-, K. B. 50,-, N. N.
100,-, C. K. 50,-, N. N. 100,-, M. K. 17.000,-, A. P. 5.000,- 

• Botrstvo za Etiopijo: F. S. 500,-, U. F. in E. T. 1.250,-,
P. L. 42,-, H. in P. K. 300,-, F. M. 25,-, M. J. 42,-, M. K.
250,-, M. S. 250,-, M. M. 250,-, V. K.-C. 21,-, E. P. 250,-, M.
S. 500,-, M. S. 250, M. S. 250,-, Milka 250,-, družina H.
250,-, H. W. 300,-, M. V. G. 25,-, V. K. C. 21,-

• Za Etiopijo: Ž. Globasnica 1.955,-, J. A. 30.000,-

Za cerkev sv. Jožefa v Punalurju: W. R. 100,-

HVALA
ZA VAŠe MISIjOnSKe DAROVe

Kdor rad deli, se mu
dobro v roki množi!

DAROVI 
od 9. 11. 2017 do 22. 1. 2018

Misijonske darove za mašne intencije, 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 po-
šljemo vplačilnice. 

Naš misijonski konto je odprt pri Posojilnici Bank Kla-
genfurt/Celovec, bančna številka: 39100, številka konta:
56.747. Za nakazilo iz tujine uporabite IBAN: AT10 3910
0000 0005 6747, BIC: VSGKAT2K

Zakonski par iz
Podjune je z molitvijo,
s postom in
prizadevno ljubeznijo
narisal to enkratno
ikono.

Namenjena je kot dar
za kapelo sirotišnice
v severno-vzhodni
škofiji Indije.

Otroci se ikone že
zelo veselijo!

iščemo dobrotnico/dobrotnika, ki bi »kupil« to
ikono za € 2.500 in bi tudi ta dar z ikono vred poslali v
Indijo.

Otroci iz Indije bodo poslali dobrotnici oz. dobrotniku
fotografije o namestitvi tega »Marijinega pozdrava«.

Dejavna vera povezuje srca in ljudi preko vseh meja!
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Veselimo se NOVOMAŠNIKOV

njuno semenišče: 
Diocese of Arua, Uganda, Afrika

OCIMA SunDAy
.....

DObROTnICA: ŽenA IZ ŠT. PRIMOŽA

ALIOnI PIO
.....

DObROTnIKI: Ž. GALICIjA

njuno semenišče: Missionaries of St.
Francis de Sales, Province of East Africa,

Tanzania

TIMOTHy DAnDA ARISTIDeS
.....

DObROTnIK: ŽuPnIK jOŽe

STePHAn MuTISyA MATHeMbO
.....

DObROTnIK: MOŽ IZ ŠMARjeTe

SebASTIAn C. VARGHeSe
.....

DObROTnIKI:
ŽRV ŠT. jAnŽ

jOSePH T. AMRjITH
.....

DObROTnIKI:
DuHOVnIK P.

Anu VeLLAPALLy
.....

DObROTnIKI:
Ž. KOTMARA VAS

njihovo semenišče: Nirmal Sadan, Dharampura, Jagdalpur, India

bIbIn jOSePH
.....

DObROTnIK:
MOŽ IZ ŠMARjeTe

jOSe jOHny
.....

DObROTnIKI:
MOŠKO GIbAnje bRnCA

AjeeSH SOLOMOn
.....

DObROTnIK:
MOŽ IZ bOROVjA

njihovo semenišče: Diocese of QuilonBishop´s house Tangasseri, Kollam 

Marija Ogriz

Pesem za novomašnika

Novomašnik, bod‘ pozdravljen, 
veselje izžareva
v sporočilu tega dneva. 

Duhovnik ste postali, 
da ljudem bi upanje dajali,
znanje, upanje in vero,
o, kako je danes to potrebno. 

Naj se Božji blagoslov razlije med Vas,
da boste v Gospodovem vinogradu 
mogli deliti Njega vsak čas, 
zdravje in moč,
dajati nauke – kot Jezus nekoč.

Sprejmite prisrčen pozdrav in Bog lonaj
za Vaše molitve in sporočila.
V molitvi povezani za vero in mir srca,
ki Bog naj ga da vsem prebivalcem sveta. 

FebRuAR
2018.....

MAReC
2018.....

Da bi tisti, ki imajo
gmotno, politično ali
duhovno moč, ne drseli
v korupcijo.

Da bi vsa Cerkev
prepoznala nujnost rasti
v duhovnem razločevanju
na osebni in skupnostni
ravni.

MOLITVenI nAMenI

KHAwAR MeHbOOb
.....

DObROTnIKI IZ PODjune

njegovo semenišče: 
Oblates of Mary Immaculate, Pakistan delegation
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Zdravniška misija – operacije in izobraževanje

PIŠe
MATejA RIHTeR

Slovenska medicinska odprava, ki jo je
vodil kirurg Jurij Gorjanc, je konec leta
2017 v Liberiji operirala 103 bolnike s
kilo. Za primerjavo: v Liberiji živi štiri mi-
lijone prebivalcev, imajo pa samo 250
zdravnikov. Tako so bili tamkajšnji pre-
bivalci humanitarne medicinske od-
prave, ki je potekala v okviru organi -
zacije Hernia International, še kako ve-
seli.

Jurij Gorjanc iz bolnišnice Usmiljenih
bratov v Št. Vidu na Glini, za katerega je
bila to že sedma humanitarna misija, je
povedal, da so operirali šest dni, včasih
tudi do poznega večera. Ob tem so izob-
raževali lokalne kirurge. Udeleženci 10-
članske odprave, ki je delo opravila

brezplačno, so čutili veliko hvaležnost
ljudi, ki so jim z operacijo olajšali živ -
ljenje. Zaradi ebole se medicinske od-
prave sicer nerade odločajo za Liberijo,
do nedavnega je bilo to odsvetovano.
Že letos februarja bo ekipa avstrijskih
zdravnikov pod vodstvom Gorjanca spet
odšla operirat kile v Afriko, in sicer v
Tanzanijo. Tudi tokrat bodo s seboj nesli
mnogo medicinske opreme in zdravil.
Želimo jim obilo Božjega blagoslova pri
njihovem delu!  

Mladinsko društvo Iniciati-
vAngola je 18. januarja 2018 v

Domu glasbe v Celovcu že 15. zapovrstjo
organiziralo dobrodelni otroški koncert
»Naša pesem za Angolo«. Na koncertu
so nastopili šolski zbori ljudskih šol v

Celovcu: Javna dvojezična šola 24, Mo-
horjeva ljudska šola, Ljudska šola St. Ur-
sula, Ljudska šola Benediktiner, Ljudska
šola Lernraum-Montessorischule de la
Tour in vrtec Naš otrok, na poseben
način pa je koncert obogatil tudi ce-

lovški mladinski zbor Jammzy. Koncert,
na katerem je nastopilo več kot 300
otrok, se je prepletal z mnogimi igrivimi
afriškimi in domačimi pesmimi. Društvo
je ob 15. obletnici koncerta povabilo kot
posebnega gosta Vannya, ki v misijons-
kem centru v Angoli poučuje telovadbo
in v prostem času deluje kot plesni
učitelj s socialno ogroženimi otroki. Iz-
razil je svojo hvaležnost za vso podporo
projektom v Angoli, saj se je tudi sam
dolga leta izobra ževal v misijonskem
centru, in spodbudil obiskovalce kon-
certa, da bi še naprej solidarnostno in
velikodušno otrokom in mladim v Angoli
omogočali izobraževanje. Izkupiček
koncerta, 3.300 €, je namenjen za vaško
ljudsko šolo v Quitili v Angoli, ki jo obis-
kuje približno 200 otrok iz bližnjih vasi.
Brez te šole bi mnogi otroci ostali brez
možnosti izobraževanja, zato jo društvo
IniciativAngola podpira z veliko odgo-
vornostjo in kliče vsem dobrotnikom
hvala za podporo. Ms

Foto: Georg H.

Več kot 300 glasov za Angolo

Znanje in čas darujejo
prebivalcem Afrike


