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Misijonski praznik
v Wernbergu 

Različne religije skupaj molile za mir 
Nedelja, 17. maj, je bila težko pričakovani dan za Misijonske sestre dragocene Krvi. Ta dan so se
skupaj s krajani, prijatelji in misijonskimi navdušenci zahvaljevale za 80 let samostana. Praznik
svetovne Cerkve je potekal res na pravem kraju. 
Kako se lepše zahvaliti kot pa s sv. mašo -  tako se je tudi celodnevno srečanje pričelo z bogoslužjem, ki je bilo
obarvano z afriškimi pesmimi. Več na strani 19

Misijonski praznik
v Wernbergu 



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

Blaženi škof A.M. Slomšek
nam je zapustil krilatno
geslo: 
»Kdor hoče druge vneti,
mora sam goreti.«.

Pri verouku je fant
odgovoril na vprašanje
kaplana: 
Kdo more biti misijonar? 
»Kdor je Jezusov prijatelj!«

Misijonarke
in misijonarji
v zaledju 

“
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Velikokrat se spomnim na to misel. Hvala Bogu, velikorat vidim lepe
stvari in srečujem mnogo prijetnih ljudi. Tudi na Koroškem, kamor sem
jeseni 2011 prišla kot jezikovna asistentka za slovenščino na Alpsko-ja-
dransko gimnazijo in na Trgovsko akademijo Velikovec, kjer zdaj delam
četrto leto. Hvaležna sem za to delo, ki me izpopolnjuje. Prav tako sem
hvaležna, da sem imela možnost svoje novinarsko znanje nadgrajevati
na Nedelji. Na terenu sem spoznavala izjemne ljudi, videla lepe koroške
kraje in obiskala mnoge prireditve, ki mi bodo še dolgo ostale v spo-
minu. 

V prostem času rada berem knjige (študirala sem slovenščino in pri-
merjalno književnost v Ljubljani), se sprostim v naravi in preživljam čas
z nečakinjama in nečakom. Z veseljem sodelujem v društvih v domačem
kraju Kapla na Kozjaku ter v naši župniji. 

Misijone že od nekdaj spremljam od daleč, občudujem misijonarje in
njihovo zavzetost, sedaj pa jim bom preko dela v Misijonski pisarni in
preko vseh vas, dragi podporniki, še bližje. Veselim se novih izzivov in
srečanja z Vami na Dušnopastirskem uradu in v Misijonski pisarni. 

»Imej rad ljudi«
»Imej rad ljudi: male in velike, lepe in zoprne, spretne
in nespretne, uspešne in nesrečne. Imej rad ljudi
takšne, kakršni pač so. Drugih preprosto ni. Prižgi luč
svojega srca. Tako boš imel luč v očeh in videl boš
samo lepe stvari in same prijetne ljudi.« (Phil Bosmans) 

Mateja
RihteR

Nova sodelavka 
Misijonske pisarne
se predstavi

Ne morem biti dosti hvaležen za
papeževe spodbude v njegovi
knjigi »Veselje evangelija«!

Sam sem knjigo bral in prebiral, se
ustavljal pri marsikaterem odstavku in
premišljeval o naši Cerkvi, o našem
krščanstvu, o nas vernikih in o sebi, ali
je naša vera, ali je naše krščanstvo sploh
pričevanjsko?

Ali se nismo vse preveč zaprli v svoj svet,
v stare kolovoze mrtvih tradicij, v
naučene in prevzete resnice, ki jih zgolj
ponavljamo, a premalo živimo?

Papež Frančišek poudarja zelo pribito,
da je to znak omrtvelosti, če se upiramo
novim uvidom in možnostim zgolj z
izgovorom: Je bilo vedno tako, tako
naj ostane v prihodnje!

Narava, človek, družba, svet se stalno
sperminjajo. Vse je v nenehnem spremi-
njanju, razvoju, v dozorevanju ter na
poti k dokončni popolnosti.

To velja tudi za vero, krščanstvo in
Cerkev, ki potuje skozi čas, da uresničuje
svoje poslanstvo za vse narode, kulture
in za vsakega posameznega človeka. Saj
ji Jezus naroča: »Pojdite po vsem svetu
in naredite vse za moje učence.«

Sodobno misijonsko poslanstvo se ne
sme izčrpati zgolj v raznih dobrodelnih
in finančnih akcijah, temveč se mora
vedno spet in prvenstveno napajati iz
ljubezni: «Bog je svet tako ljubil, da je
dal svojega edinorojenega Sina, da bi
se svet po Njem zveličal.«

Papež Frančišek nas namerno spodbuja

in vabi k misijonski razsežnosti našega
verovanja. Vsi smo božje ljudstvo in vsak
posamzenik je in naj bi bil misijonarka
in misijonar za ves svet, kakor je to iz-
recno želela biti in je tudi bila sv. Terezija
Deteta  Jezusa, misijonarka v zaledju!

Takega misijonarja v zaledju, prelata
Maksimilijana Jezernika, se spominjamo
in mu izrekamo globoko zahvalo za vso
njegovo dejavno vnemo za misijone
(glej članek na 3. strani).

Ob 20. letnici njegove smrti se letos prav
tako hvaležno spomnimo g. župnika
Vinka Zaletela, svetovnega popotnika,
prizadevnega kulturnika, a predvsem
tudi velikega misijonarja v zaledju, ki
je med nami dolga desetletja prebujal
misijonsko zavest. 

V niz takih misijonark in misijonarjev
pa uvrščamo tudi Antona Cvetka,
Janeza Rovana, seveda p. Franca Sodjo,
Ladislava Lenčka in mnoge druge znane
ali manj znane molivke in dobrotnice
misijonov. 

Blaženi škof A.M. Slomšek nam je
zapustil krilatno geslo: »Kdor hoče
druge vneti, mora sam goreti.«.
Pri verouku je fant odgovoril na
vprašanje kaplana: Kdo more biti
misijonar? »Kdor je Jezusov prijatelj!«

To velja za misijonarke in misijonarje,
ki delijo svojo vero z drugimi narodi,
a nič manj za nas, ZATE in ZAME!

Z misijonskimi pozdravi 

Vaš
Jože Kopeinig
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V marcu in aprilu smo se dijaki Dvojezične zvezne trgovske
akademije in Zvezne gimnazije za Slovence ter drugi po-

močniki srečevali v garaži Mladinskega doma v Celovcu in
pridno servisirali podarjena kolesa. Za bazar smo jih pripravili
kar 25. Pri delu smo se nasmejali, zabavali in naučili veliko
novega. 

Pred celovško univerzo smo imeli 15. aprila 2015 člani društva
IniciativAngola svojo stojnico, ob kateri je potekal bazar koles.
V zameno za prostovoljni prispevek smo oddali veliko koles.
Študenti so bili nad kolesi navdušeni, največ pogledov pa je
privabilo kolo vinsko rdeče barve, katero nosi ime Amsterdam.
Na koncu dneva se je v naši skrinjici nabralo 920 €! Z zbranimi
prispevki bomo podprli izobraževalne projekte sester v
Angoli!

Mladinskemu domu in vsem, ki ste nam kolesa podarili in
vsem, ki ste pomagali pri servisiranju koles, velik
Boglonaj!

ČlaNKa JE
PISPEval

DaViD
DobRaVc

IniciativAngola je vedno aktivna

Staro kolo za novo življenje 

We4Sarajevo – socialni projekt 1.a taK

»Smo dijaki 1. a razreda iz TAKa in prišli
smo vam ponudit sladice, ki smo jih
spekli za naš socialni projekt We4Sara-
jevo, pri katerem želimo pomagati ku-
hinji za brezdomce v Sarajevu!« je
Emilijan povedal ob obisku pisarn v Mo-
horjevi. Prav tam, v 1. nadstropju
Slomškovega doma, je 19.5.2015 potekal
socialni projekt, ki so ga dijaki 1. a raz-
reda Dvojezične zvezne trgovske akade-
mije oblikovali pri predmetu Verouk. 

Močan socialni čut je dijake nagovarjal,
da bi pripravili socialni projekt in tako

je z obiskom Sarajeva, v okvirju društva
Iniciativ Angola, v februarju 2015 ta pro-
jekt dobil »temelje«. Dijaki so si zasta-
vili cilj, da z akcijo v Celovcu prevzamejo
enodnevno delovanje (500€) Karitasove
kuhinje za brezdomce v Sarajevu. Pri
urah verouka so skupaj z veroučiteljem
Hanzejem Rosenzopfom pripravljali
projekt, ki je dobil tudi zgovorno ime
»We4Sarajevo«. Tako so v 1. nadstropju
Slomškovega doma dijaki pripravili de-
gustacijo različnih sladic, ki so jih obis-
kovalci lahko preizkušali. Obiskovalcev

je bilo veliko, nekatere pa smo obiskali
kar v pisarnah. Ker nam je nekaj peciva
ostalo, smo ga ob zaključku akcije sku-
paj odnesli v Karitasov dnevni center za
brezdomce v Celovcu. Tam smo odprli
tudi posodo z zbranimi prostovoljnimi
prispevki in bili smo zadovoljni. Skupaj
smo zbrali 441€. 

Upamo, da smo z okusnimi sladicami
komu polepšali dan, z zbranimi pri-
spevki, pa ga bomo gotovo brezdom-
cem v Sarajevu.
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Slavje na notranjem dvorišču se je pričelo z navdi-
hujočima govoroma s. Ingeborg Müller, generalne
prednice CPS (Misijonskih sester dragocene Krvi) in
s. Beatrix Mayrhofer, predsednice združenja ženskih
redov Avstrije. 

Po okrepčilu s kosilom, kavo in pecivom, je sledil po-
poldanski program, v okviru katerega sta potekali
dve delovni skupini: Življenje z muslimani in Poto-
vanje okoli sveta do samega sebe. 

Paulos Worku je pripravil odličen program za otroke
in z igranjem na bobne so popestrili dogajanje. Tudi
plesi v krogu so razgibali množico. Misijonske inicia-
tive so predstavile svoj program, svoje delovanje pa
so cel dan prikazovale na stojnicah. Svojo stojnico je
imela tudi naša Misijonska pisarna. Poseben vtis je
naredil mag. Manuel Matti z Dunaja, ki je bil civilnik
v Južni Afriki. 

Duhovno in kulturno bogat dan je zaključila molitev
za mir, ki so jo skupaj molili predstavniki različnih
religij. Edinstveno doživetje molitve za mir, ki ga v
svetu še kako potrebujemo. 

PiŠe
Mateja
RihteR

Nadaljevanje z naslovnice:

Wernberg
Samostan
Wernberg doživljam
kot hišo sveta, kjer
se že od nekdaj, v
novejšem času pa še
pogosteje, srečujejo
zastopniki različnih
narodov, različnih
verstev, različnih
družbenih slojev,
kjer so res vsi ljudje
prijazno sprejeti in
kjer se čuti, da smo
eno človeštvo in da
je Cerkev v službi
vseh narodov.

jože Kopeinig,
vodja misijonske pisarne
in predsednik mIva
Koroška

““Bil je dan hvaležnosti Bogu, da misijonske
sestre 80 let živijo, molijo in delujejo v
Wernbergu. 
Bil je dan sproščenega in veselega srečanja
ljudi, ki jih povezuje življenje misijonskega
poslanstva v današnjem času. 
Bil je dan pričevanja, kako živeti krščansko
življenje v muslimanskem svetu. 
Bil je dan misijonskih pobud, ki
nagovarjajo mlade danes (Prostovoljno
socialno leto, IniciativAngola,
JugendeineWelt). 
Bil je dan povezanosti z drugimi religijami,
združeni v molitvi za mir, ki je Božji dar. 
Okrepljen črpajoč iz bogate krščanske
dediščine in zazrt – ob pričevanjih – v
poslanstvo danes, sem se vrnil z veselim
srcem domov! 
hanzej Rosenzopf, vodja Referata za misijone in
razvojno sodelovanje

Dobrota spreminja svet
DaRoVi od 26.3.2015 do 28.5.2015
Za bogoslovce: ž. Št. Ilj 100,-, dobrotniki Št. Lipš
600,-, ž. Škocjan 600,-, Neimenovana iz fare Št. Vid
100,-, slovenski verniki iz Borovelj 76,50; moško
gibanje Brnca 380,-, ž. Št. Lenart pri Sedmih
studencih 171,-, N.N. 600,-, E. in F. iz Borovelj
140,-, Neimenovani 600,-, E.W. 50,-, ž. Hodiše 50,-,
mož iz Sel 2.100,-, ž. Šteben 1.200,-, ž. Št. Ilj 200,-,
M.B. 100,-, E.W. 50,-, ž. Hodiše 50,-, ž. Dobrla vas
308,-,

za misijone: N.N. Križev pot človeštva 444,-, N.N.
Kotmara vas 150,-, N.N. Št. Jakob 100,-, N.N. 100,-,
N.N. 300,-, N.N. Pliberk 500,-, N.N. 50,-,

za sv. maše: ž. Pliberk 720,-, Maria Berg 100,-,
N.N. 99,-,

za Madagaskar – Pedro Opeka: Holzinger 100,-,
dar ob koncertu za Madagaskar 3.862,22; N.N.
Železna Kapla 750,-,M.R. 62,-, J.H. 500,-, N.N. iz
Beljaka 200,-,

za kolesa MIVA: M.P. 100,-, M.H. 100,-, L.S. 300,-,
ž. Sveče 100,-, N.N. 100,-,

botrstvo za Etiopijo: K.H.in P. 250,-, Lenčka 250,-,
Ana 250,-,

za Zambijo: I.W. 150,-,

HVALA
za VaŠe MiSijoNSKe DaRoVe

Binkoštna sveta maša v Akamasoi. P. Pedro Opka obhaja bogoslužje
s sedem tisoč verniki.
Mlada cerkev na Madagaskarju zna nagovoriti otroke, mladino, starše in
vse odrasle z navdušujočim sporočilom, da je bog med nami.

32,30%!

20,53%!

9,50%!

19,15% !
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FINANČNO POROČILO
RazdElItEv mISIJONSKIh daROv

V letu 2014 smo za razne misijonske akcije
skupno razdelili  € 169.527

Misijonsi bogoslovci € 75.770 (32,30%)
Splošni misijoni € 44.917  (19,15%)
Mašne intencije € 48.156  (20,53%)
MiVa – kolesa €       684     (0,29%)
etiopija € 22.290    (9,50%) 



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, Frančiška trpin-
Jelovčan – 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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NOVI
MiSijoNSKi boGoSLoVci

Duhovno prijateljstvo
povezuje ljudi in celine
Veselimo se novih misijonskih bogoslovcev, ahkrati smo
hvaležni novim in dosedanjim dobrotnikom. 

Objavljamo samo slike, dobrotnike in naslov semenišča. Pisma smo
že posredovali dobrotnicam in dobrotnikom.

MatheW PaRaDiyiL.....
NN iz faRe Št. ViD

MatheW StabiN NeeRaRaMaLayiL.....
SLoVeNSKi VeRNiKi iz boRoVeLj

Njihovo semenišče: the Catholic metropolitan´s house, P.B. No. 71, Kottayam – 686001, Kerala, India

LuKe KaNDaKKatt.....
i. W. 

thoMaS jojo.....
MoŠKo GibaNje bRNca

SajeSh joSePh aLaPattu.....
ž. Št. iLj

Njuno semenišče: Nirmal Sadan, Province house Jagdalpur,
dharampura P.O. Jagdalpur, dt. Bastar  dt. C.G.494-005, CG.India

Njegovo semenišče:
holy Name of mary Seminary

tenaru, P.O. Box R-50,
honiara, Solomon Islands

boRiS NixoN.....
ž. žitaRa VaS

Njegovo semenišče:
missionaries de Saint Francois,
B.P. 185 (C. 287), maison Pierre
mermier, Yaounde, Cameroun

PetteRSoN MaLuLu.....
Mož iz SeL

Kolesa za
katehiste v Afriki

1 kolo stane 
samo € 100,–

Misijonarji nas stalno prosijo tudi za to
posebno podporo. 

www.miva.at

To je zmogljiva akcija za razne skupine in posameznike,
tudi zamladino, za šole, za posamezne razrede, gasilce,
društva itd.

www.miva.at

Christophorus

27. Juli 2014

Einen ZehntelCent 
pro unfallfreiem Kilometer 

für ein MIVA-Auto

Mobilität ist teilbar.

 Ihre 
Spende

wird mobil.

Spendenkonto: 

Spenden an die MIVA Austria  
sind steuerlich absetzbar.

IBAN AT57 5400 0000 0077 7771
BIC OBLAAT2L

05133

Sonntag

   1 3    09:41

Mobilnost se deli

Krištofova  nedelja
27. julija 2014

Eno desetinko centa za vsak 

 

Krištofova
nedelja
25. julija 2015


