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„Najdi me!“ v Etiopiji 

Filmsko podjetje Artis je z Ivanom Klaričem in
Brankom Oraschejem ter dijakom Slovenske gim-
nazije Simonom Lampichlerjem v Etiopiji posnelo
nov film z naslovom »Najdi me!« Septembra ga
bomo videli na ORF v oddaji Dober dan, Koroška.

„Najdi me!“ v Etiopiji 



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

Kako nas morate imeti
radi, da ste si vzeli čas in
da ste prišli od tako daleč
k nam, da obiščete svoje
misijonarje, naše
prijatelje in dobrotnike in
seveda tudi nas vse, ki
smo globoko hvaležni za
Vašo ljubezen. 

Dva utrinka –
dve sporočili

“
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Ko sem pred leti skupaj z ljubljan -
skim nadškofom dr. Alojzijem
Šuštarjem in z bivšim laiškim

misijonarjem Markom Vilfanom obiskal
slovenske misijonarje v Zambiji ter na
Madagaskarju, sem si ohranil v hva-
ležnem spominu dve sicer skromni,
a zame pomenljivi doživetji. 

Na neki misijonski postaji, kamor nas je
peljal vedno nasmejani, sedaj že pokojni
misijonar p. Miha Drevenšek, nas je pred
sv. mašo pozdravil vaški kralj z izredno
navdušenim in čustvenim govorom.
»G. nadškof in Vaše spremstvo, kako nas
morate imeti radi, da ste si vzeli čas in
da ste prišli od tako daleč k nam, da
obiščete svoje misijonarje, naše prijatelje
in dobrotnike in seveda tudi nas vse, ki
smo globoko hvaležni za Vašo ljubezen.« 

Nam so se orosile oči ob tako iskreni in
pomenljivi hvaležnosti. 

Šele pozneje sem se globlje zavedel, kako
pomembno je v življenju, da si vzamemo
čas za obiske bližnjih ali tudi prijateljev
in ubogih ljudi v daljnih krajih. 

Kdor ljubi, si vzame čas za srečanja.
Imamo pa tudi čas za to, kar se nam zdi
važno in potrebno!

Drugi utrinek smo doživeli prav isti dan,
ko nas je vaški kralj povabil na kosilo k

svoji družini. Zaradi »visokih gostov« so
od daleč prinesli mizo in nekaj stolov, da
nam ne bi bilo treba sedeti na tleh okoli
loncev. 

A misijonar Miha nas je opozoril in
prosil, da naj bi se ne usedli k mizi in
na stole, temveč na tla (z blazino) in
v krog družinskih članov. 

Kako je bil družinski oče počaščen in
presenečen, da smo se enačili z drugimi
in sedli k istemu »omizju na tleh«.

Skupno omizje nas povezuje ter ustvarja
bratstva in prijateljstva. 

Večkrat se spomnim tega tako na videz
»nepomembnega doživetja« pri
afriškem omizju na tleh.

Pri sv. maši nas združuje Kristus pri
istem omizju, pri katerem se zbirajo
narodi vsega sveta in je med nami ON,
ki nas najbolj ljubi, ker je premagal vse
razdalje med Bogom in človekom.

Svetovni misijon pomeni oznanjati,
a še prej živeti to Božjo ljubezen!

Naše misijonarke in naši misijonarji
so prepričljive priče te ljubezni!

Z misijonskimi pozdravi 

Vaš
Jože Kopeinig

Za bogoslovce: Duhovnik M. I. 220,-, Š. J. Šmihel 600,-, ŽRV
Bistrica na Zilji 400,-, neimenovana iz fare Št. Vid 100,-, E. in F.
iz Borovelj 140,-, slovenski verniki iz Borovelj 174,50,-, moško
gibanje Brnca 400,-, ž. Škocjan 615,-, duhovnik H. M. 2.700,-,
E. W. 100,-, ž. Hodiše 100,-, ž. Žitara vas 200,-, M. B. 100,-, ž.
Škocjan 600,-, ž. Kotmara vas 2.577,34,-, N. N. iz Podjune 600,-,
ž. Sinča vas 600,-, ž. Št. Lenart 350,-

Za misijone: N. N. 100,-, N. N. Celovec 50,-, S. M. 50,-, V. K. 500,-,
Občina Velikovec 150,-, J. H., Mala vas 200,-

Za sv. maše: Ž. Dolina 200,-, ž. Pliberk 585,-, ž. Št. Lenart pri
Sedmih studencih 270,-, M. D., Globasnica 150,-, ž. Dobrla vas
500,-, ž. Bilčovs 2.079,-, ž. Št. Ilj 981,-

Za Madagaskar – Pedro Opeka: N. N. Beljak 200,-, N. N., Prevalje
100,-, P. in M. H. 100,-, K. H. 40,-, N. N. 3.580,-, H. F. 500,-, R. R-K.,
Gradec 200,-, J. K. 2.000,-, V. K., Celovec 500,-, B. V. Gospa Sveta
100,-, R. T. 40,-

Za kolesa MIVA: N. N. 100,-, ž. Bilčovs 300,-, KD Šmarjeta – Apače
300,-, ž. Šmarjeta 1.100,-, ž. Glinje 100,-, ž. Mariä Geburt 3.548,95,-

Za Etiopijo: A. S. Globasnica 100,-

Botrstvo za Etiopijo: J. P. 250,-

HVALA
ZA VAše mISIjONSKe DAROVe

Dobro srce radodarno deli 
DAROVI od 28. 5. 2015 do 21. 7. 2015

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, ki Vam rade volje pošlje tudi
vplačilnice.

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



KOROšKA PRILOGA

Šentprimož, sobota, 4. julij 2015,
13.00, 34 °C, sončno … Vendar to niso
najzanimivejši podatki sobotnega po-
poldneva. 

Kar 18 nogometnih moštev se je pote-
govalo za laskavi pokal dobrodelnega
nogometnega turnirja Kick&Rock for
Africa, ki ga organizirajo člani društva
IniciativAnola. Ob 13. uri so se v nogo-
metu najprej pomerili otroci, zmaga je
pripadla moštvu »Die Spontanies«, po
15. uri pa so nogometno igrišče v areni
Danice zasedli odrasli nogometaši in no-
gometašice. Ekipe so bile zelo raznolike
– od ekip mladih iz Bosne, Črne gore,
Češke in Slovenije, pa vse do domačih
moštvenih stalnic. Na letošnjem nogo-
metnem derbiju pa sta sodelovali
tudi dve ekipi prosilcev za azil, ki stanu-
jejo v penzionu Katarina v Št. Vidu v
Podjuni. 

Nogometne tekme so bile odigrane z ve-
liko lepimi akcijami, predvsem pa je
nadvse pohvalno, da je bil fair play sku-
pen vsem ekipam. Tako so si, med šte-
vilnimi dobrimi nogometaši, zmago
priigrali člani domačega moštva »Te-
norji Danice«. S svojo lepo in dobro pre-
mišljeno igro so ugnali vse nasprotnike.

Kot pa vam pove že ime, dogodka v
Šentprimožu ni zaznamoval le nogo-
met, ampak tudi večerno druženje naj -
prej ob glasbi skupine »Chaos Alarm«.
Mladi Šmihelčani so nas s svojo glasbo
povezali med seboj, saj njihova glasba
slika podobe iz življenja današnje mla-

dine. Tja do poznih nočnih ur pa nas je
nato popeljala skupina »Groove4fun« iz
Dobrle vasi.

Ker pa je v imenu prireditve tudi Afrika,
lahko za konec z veseljem povem, da je

bilo na turnirju zbranih preko 5.000
evrov, ki jih bo društvo IniciativAngola
namenilo projektu »Calulo« - opismen-
jevanje odraslih in zdravstvena oskrba
tamkajšnjih prebivalcev.

Kick&Rock for Africa 2015

Kaj je naša prihodnost? Odgovorov je
seveda veliko. Mladi iz petih evropskih
držav – Bosne, Češke, Črne gore,  Slo-
venije in Avstrije so si enotni – prihod-
nost je v ponovni uporabi surovin! 
Plešivec / Tanzenberg je bil med 29. ju-
nijem in 6. julijem 2015 prizorišče mla-

dinskega tabora z naslovom »Reuse is
our future«. Skupno 46 mladih se je po-
govarjalo in ustvarjalo na temo ponovne
uporabe materialov in hrane. Seveda pa
pri svojem bivanju na Koroškem niso
pozabili tudi na druženje, šport, za-
bavne večere ter na tkanje prijateljstev.

Tabor je bil podprt tudi s strani
Evropske unije, program Erasmus+.

Domov je vsak udeleženec odnesel ve-
liko prijetnih vtisov, prijateljstev in
spoznanj, da je naša prihodnost tudi v
naših rokah!

PIše
DAVID

DOBRAVC
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Mladinski 
tabor 
na Plešivcu 
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Tako so zapeli pevci še posebej ljubo pesem Jožeta Kopeiniga
na njegovi zlati maši. Zadnjo junijsko nedeljo jo je obhajal
v domači cerkvi v Št. Petru na Vašinjah, ponovitev pa je bila
7. julija v Tinjah. 

Veliko je bilo povedanega o njegovi odprtosti in dobroti, o zas-
lugah za slovenske ustanove na Koroškem, o smislu za lepoto
in o molitveni naravnanosti. Sam rad pove, da če je Bog na
prvem mestu, je vse na pravem mestu. 

Med mnogimi čestitkami, željami in zahvalami se je vedno
znova pojavljala beseda o misijonih, ki so zlatomašniku še po-
sebej ljubi. »Moja prva ljubezen so misijoni,« sam večkrat reče
in svoje besede podkrepi tudi z dejanji. 

Zlatomašniku Kopeinigu je poslal svoje prisrčno voščilo
tudi misijonar Pedro Opeka. V nadaljevanju ga objavljamo
v celoti.

Zlata maša Jožeta Kopeiniga

Petdeset let služenja Bogu ter dela
za Koroško in ves svet
»Misijonar, božji poslanec si ljudstvu,  gospodar
zemlje, nebes te poslal je med nas. 
Ti vsekdar dvigaj visoko križ, znak odrešenja,
in nikdar naj med nami ne utihne tvoj glas.«

Vedi, da tukaj na Madagaskarju
molimo zate. Imamo te radi!

Dragi zlati jubilant Jože! 

Kakšno veselje je v nebesih, ko obhajaš
zlato mašo, Jože!

Že 50 let služiš Gospodu po evharistiji,
svojim bratom in sestram, v Tinjah na
Koroškem in po celem svetu, posebej v
Afriki in Indiji.

Ob tem velikem jubileju ti hočem čes-
titati v imenu vseh družin Združenja
Akamasoa za 50-letnico darovanja in
služenja Bogu!

Gospod te je poklical, da si živel svoje
duhovništvo in poslanstvo kot misijo-
nar na Koroškem, a je tvoje delo prese-
glo meje Koroške, daleč po svetu. Tvoje
duhovništvo je bilo služenje vsem lju-
dem po svetu.

Tudi v imenu ostalih misijonarjev na
Madagaskarju se ti želim zahvaliti za
vso ljubezen, ki si nam jo izkazal
vedno, ko smo te obiskali v Tinjah.
Zmeraj si bil na razpolago, da si nas
bratsko sprejel in pogostil. In nikdar ni
odšel noben od nas iz Tinj praznih rok.

Hvala za vso tvojo ljubezen, Jože, kot
Kristusov duhovnik, si nam bil zgled
požrtvovalnosti in zvestobe v delu za

uboge po Jezusovem evangeliju, kjer je
prav posebej poudarjena ta skrb za
uboge. Zato bomo posebej povezani
s teboj, dragi Jože, ko boš obhajal
enkratni jubilej zlate maše.

V Akamasoi bomo to nedeljo posebej
molili zate pri sveti maši, kjer bo zbra-
nih več tisoč ljudi. Iz grl tisoče otrok bo
odmevala zahvalna pesem za vse mi-
losti, ki si jih prejel iz nebes in jih po-

daril drugim. Globoko smo povezani  s
teboj, Jože, v Jezusovem imenu!

»Koroška vas« je v našem združenju
»Dobrih prijateljev« močno znamenje
tvoje velike ljubezni do najbolj revnih
družin, ki so prej živele na smetišču, a
so prišle do svojih stanovanj. Vi, dragi
koroški rojaki, in posebej dragi Jože,
ste omogočili, da so te družine lahko
začele novo, dostojno življenje. To je
res otipljivo znamenje Božje ljubezni
do ubogih!

Velik izziv se je zdel v začetku skoraj
neuresničljiv. Pa je zaradi tebe, zaradi
tvoje vere in ljubezni, dragi Jože, zagle-
dal »luč sveta«. Tako smo mnogim
bratom in sestram pomagali ven iz
revščine. Z vašimi darovi, dragi koroški
rojaki, je 500 družin dobilo nov dom
(stanovanje).

Dragi Jože! Že tu na zemlji naj ti Gos-
pod podeli obilo Božjega blagoslova,
veselja in sreče v tvojem srcu! Vedi, da
tukaj na Madagaskarju molimo zate.
Imamo te radi! V resnici si prijatelj
neštetih misijonarjev in revnih družin.
Želim, da bi duhovno veselje zlate
maše trajalo v vseh naših srcih!

Prejmi, Jože, močan objem v Kristusu!

Pedro Opeka, 
misijonar na Madagaskarju

Hvaležni smo za zlatomašnika Jožeta Kopeiniga (foto: Gotthardt) 

PIše
mATejA
RIhTeR
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mISIjONSKI
mOLITVeNI NAmeNI

AVGuST
2015.....

Da bi se naučili pozabljati nase
in biti bližnji tistim, ki so se
znašli na robu človeškega
življenja ali družbe.

OKTOBeR
2015.....

Da bi krščanska občestva v Aziji
v misijonarskem duhu oznanjala
evangelij tistim, ki še čakajo nanj. 

SePTemBeR
2015.....

Da bi katehisti pričali z življenjem
po veri, ki jo oznanjajo.

KOROšKA PRILOGA

NOVI
mISIjONSKI BOGOSLOVCI

čuječe srce in odprte roke naših dobrotnikov
Iskrena hvala vsem dobrotnikom za njihovo odprto srce. Iz srca so hvaležni tudi bogoslovci, ki se tako lahko izobražujejo
za služenje Bogu in ljudem. Osebna pisma smo že poslali dobrotnikom. 

ANu VeLLAPPALLy.....
DOBROTNIK: ž. KOTmARA VAS

NIjO LANIThOTTAm.....
DOBROTNIK: š. j. šmIheL

Njuno semenišče: Nirmal Sadan, Province House Jagdalpur, Dharampura
P. O. Jagdalpur, Dt. Bastar Dt. C. G. 494-005, CG. India

mIChAeL RuA TRAN PhAm GIA ThI.....
DOBROTNIK: DuhOVNIK m. I.

ThOmAS Vu ThANh PhONG.....
DOBROTNIK: DuhOVNIK h. m. 

Njuno semenišče: Don Bosco Vietnam Province, Don Rinaldi Theologiy House,
Thu Duc – HCM City, 33/9A Ba Giang – Khu Pho 4 – Linh Xuan, Vietnam 

NAeem yOuSAf.....
DOBROTNIK: N. N. IZ PODjuNe

ADNAN BARKAT.....
DOBROTNIK: ž. SINčA VAS

Njuno semenišče: Oblates of Mary Immaculate, Pakistan Delegation,
Bait UI Mariam, P. O. Box 635, Pakistan 

Novomašniki
Veselimo se novih 
duhovnikov in molimo 
za njihovo svetost
Molitvena in materialna podpora je obrodila sad. Z veseljem
delimo z vami novomašne fotografije iz dveh semenišč v Indiji. 

ANOOP KADIAmKuTTIyIL.....
DOBROTNIK: žuPNIjA šT. ILj

ANeeSh ANSeL.....
DOBROTNIK: mOž IZ šmIheLA

TwINKLe ThALIPARAmBIL.....
DOBROTNIKI: SLOVeNSKI VeRNIKI IZ BOROVeLj

Njihovo semenišče: Nirmal Province Jagdalpur, Nirmal Sadan, Provincial House, Dharampura P. O. Jagdalpur,
Bastar Dt. – 494 005, Chhattisgarh, India India 

ANeeSh ANSeL.....
DOBROTNIK: N. N.

Njegovo semenišče: 
Diocese of Quilon, Tangasseri,

Kollam – 691 007, Kerala, India 
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Pedro Opeka je boj proti revščini
pričel leta 1989. Ko je prišel kot
duhovnik iz Argentine na sme-
tišče, so tam živeli ljudje, pred -
vsem otroci, od odpadkov in v
veliki revščini. Na tem kraju
trpljenja so umirali brez vsakrš -
nega zanimanja madagaskarske
družbe. Pedro Opeka pa ni obrnil
pogleda stran, temveč je ostal pri
teh ljudeh in začel živeti z njimi.
Kleče, v 1,3 metra veliki uti iz kar-
tona in plastike pri veliki družini,
oboleli za kolero, si je prisegel, da
jim bo pomagal. Za vedno! Tako
je nastala Akamasoa. Usodo ljudi
spreminja preko svoje pomoči in
z idejo: pomoč takoj in direktno!
A pričakuje iskrenost in da bodo
ljudje upoštevali tri njegove po-
goje: delo, šola, disciplina. Samo
tako lahko odpravijo revščino. 

Kiwanis klub Beljak je leta 2001
daroval dve hiši za Akamasoo in
naš član, nekdanji predstojnik
otroškega oddelka LKH Beljak,
prim. dr. Edelmut Tichy je predla-
gal ureditev otroške bolnišnice.
Idejo je podprlo KIWANIS De-
strikt Avstrija. Pri svečanem
odprtju leta 2004 je bila velika de-
legacija iz KIWANIS Avstrija v
Akamasoi. Nikogar ni bilo brez
solz v očeh, ko se je obhajala sv.
maša s šest tisoč otroki in ko so
iz srca rekli: »Kiwanis Avstrija –
hvala!«
Tudi v nadaljnjih letih smo podpi-
rali šolske projekte, pošiljali zdra-
vila, opremljali bolnišnico, zobno
ordinacijo ... Poleg vseh priznanj
je Pedro Opeka leta 2005 od med-
narodne organizacije Kiwanis na
kongresu na Havajih prejel me-

daljo. S prav takšno je bila pet let
prej odlikovana Mati Tereza. Leta
2011 je prejel nagrado Kiwanis-
Distriktes Avstrija. 

Svetovni predsednik Kiwanis
dr. Gunther Gasser (Korošec iz
Špitala ob Dravi) je leta 2013 obis-
kal Pedra Opeko v okviru našega
svetovnega projekta cepljenja
proti tetanusu Eliminate. V svo-
jem poročilu je napisal, da obiska
na Madagaskarju ne bo nikoli po-
zabil, prav tako ne bo nikoli poza-
bil nasmeha tamkajšnjih otrok. 

Akamasoi ne pomagamo samo v
nujnih situacijah, kot so tornadi,
poplave, lakota, ampak redno
vsako leto – dosledno in z vesel-
jem. 

KIWANIS - 
dobrodelna organizacija 
Dosledna in redna 
pomoč misijonu 
na Madagaskarju

„Delo, šola, disciplina – samo tako
lahko odpravimo revščino“

KOROšKA PRILOGA

PIše
DR. DIeTeR

weBeR

Pedro Opeka
pa ni obrnil
pogleda stran,
temveč je ostal
pri ljudeh in
začel živeti z
njimi. 

“
Uredili so bolnišnico

Dr. Dieter Weber

Zastopniki Kiwanis, med njimi dr. Gunther Gasser pri Pedru Opeki


