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Bližnjih si ne moremo
izbirati

Bližnji so ljudje, ki so hvaležni naše pozornosti in potrebni naše pomoči!
Ali nisem jaz Tvoj bližnji in Ti moj?

Foto: Alois Aichholzer



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

Človek je bitje,
ki želi in
potrebuje
drugega …

Zakaj
sploh
meje?

“
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V edno več je plotov ter kamnitih in
živih ograj, kakor bi se ljudi bali
drug drugega.

Psi ali tehnične varnostne naprave ščitijo
naš strah ali zgolj našo osamljenost.

Sosedje se pozdravljajo še mogoče pred
garažami ali spotoma iz avtomobila.

Pred leti mi je pripovedoval nek
veroučitelj, ki je dobil stanovanje v
mestnem bloku. Ljudje v stolpnici se niti
niso pozdravljali, hiteli so v službo, zvečer
pa zaprli svoja stanovanja. In vse tiho je
bilo, nobenih spoznavanj in še manj
srečanj.

Odločil se je, da pripravi na dvorišču
piknik in je vabila za to presenetljivo
avanturo nalepil na vsa stanovanjska
vrata.

Čudež se je zgodil. Niso prišli vsi,
a večina. Prinesli so celo nekaj hrane
in druga presenečanja s seboj!

Praznik sosedstva je uspel!

Iz tega začetka so se razvile nadaljnje
pobude za srečanja in prijateljevanja.

Človek je bitje, ki želi in potrebuje
drugega, ožjo in širšo družbo,
sproščenost in prijateljsko zaupanje.

Na kateri mlin napeljujem to svežo
vodo?

V svetu je toliko mej, pregraj, plotov
med bogatimi in revnimi, med »vernimi«
in »nevernimi«, med »našimi« in
»drugimi«.

Jezus ni priznal mej, ograj, najmanj mej
dobrimi in slabimi, ker gleda človeka s
pogledom, ki zazna vso globljo resničnost
človeka.

Ustvarjeni smo drug za drugega, a ne
samo za najbližnje, temveč tudi za tiste,
ki so bližnji zato, ker so potrebni naše
pomoči!

Spet, kaj želim?

Pri posebni avdienci s papežem
Frančiškom sta me papež skupaj z
misijonarjem Pedrom Opekom bodrila,
da naj bi koroški misijonski dobrotniki
vztrajali pri svoji pomoči najbolj ubogim
– smetiščarjem na Madagaskarju.

Naj bi se ne postavili meje pri 500. hiši
v Koroški vasi, temveč naj bi gradili
svetlejšo prihodnost za uboge tudi z
nadaljnjo vztrajno zavzetostjo!

Hvala papežu Frančišku in misijonarju
Pedru Opeki za ta misijonski izziv.

Ne postavljamo mej svojemu srcu!

Z hvaležnim pozdravom vsem
dobrotnicam in dobrotnikom misijonov!

Jože Kopeinig

Iz izkušnje poučevanja na Sloven -
ski gimnaziji vem, kako so bili

mladi hvaležni predavanj o svetosti
telesa, kakor tudi o vzgoji za ljubezen. 

Zato se mi je zdelo primerno, da sem tudi za
mlade v Etiopiji poiskal strokovnjake, ki bi v
dveh tednih redovnicam in redovnikom, ki de-
lajo z mla - dimi, ponudili seminar o teologiji
telesa in medsebojnih odnosih.

Ta predavanja bodo zadnji teden v oktobru pri
salezijancih v Addis Abebi, kjer bodo povab -
ljeni redovnice in redovniki, ki delajo z mla-
dimi. Tako se bo zbralo v teh dneh kar 67

Vztrajna pomoč
družinam v Etiopiji

Piše
Jože Andolšek

Foto: Ivan Klarič 
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redov, ki delujejo v 700 ustanovah. Prvi
teden v novembru pa bodo predavali
študentom na univerzi v Hawasi. Dr. Ka-
tarina Kompan Erzar in dr. Tomaž Erzar
bosta s sodelavcema terapevtko Polono
Greif in dr. Gregorjem Greifom pripra-
vila seminar in predavanja, za vse, ki de-
lajo z mladimi.

Vodja delavnic bo Polona Greif, ki ima
veliko terapevtskih izkušnje, njeno
glavno področje pa so mladostniki, telo,
družinski odnosi v dru žinah z mladost-
niki, vrstniški odnosi, kako mladostni-
kom pomagati k dozorevanju in razu -

mevanju svetosti telesa in odnosov ter
kako jih zavarovati pred zlorabami.

Zdravnik Gregor Greif pa bo pripravil
predavanja s področja fiziološke in
trajne telesne in duševne škode, ki jo
povzročajo tako obredna poškodovanja
deklic, spolne zlorabe, nasilje kot tudi
pomanjkanje in spolno prenosljive bo-
lezni. 

To je povsem majhen mozaik v prid
mladim v Etiopiji, ki želijo s pomočjo
strokovnjakov, posebno še redovnikov
in redovnic, narediti iz sebe kar
najlepšo podobo.

Pismo Pedra Opeke
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Tako smo se 22. junija po-
dali čez mejo na Koroško,
kamor nas je lansko leto

povabil voditelj Katoliškega
doma prosvete v Tinjah Jože

Kopeinig. Temu vabilu smo se še posebej
radi odzvali, saj se je sedanje misijonsko
delo v Sloveniji začelo prav na Ko-
roškem. V Tinjah je bil leta 1986 drugi
vseslovenski misijonski simpozij in ta-
krat so sprejeli pomembne odločitve, iz
katerih se je po zatrtju misi- jonskega
dela v Sloveniji v povojnih letih z obilno
pomočjo koroških Slovencev le-to znova
vzpostavilo in uspešno deluje. 

Po sprejemu v čudovitem domu, ki obis-
kovalce vedno znova očara, je gospod
Jože predstavil dragulj med umetni-
nami, kapelo z mozaiki patra Marka
Rupnika. Med teološko razlago upodo-
bitve Svete Trojice je navedel besede
patra Marka: »Kar mi je bilo dano ustva-
riti v Tinjah, je edinič in prvič na svetu.«
Tukaj neposredno pred podobo Abraha-
movega darovanja pridelkov Bogu du-
hovnik na oltarju daruje kruh in vino,
Bog pa nam jih vrača kot Telo in Kri Je-

zusa Kristusa. Na stenah ob apsidi so
upodobljeni tudi slovanski in slovenski
svetniki.

Tokrat je bila večina misijonarjev, ki so
na dopustu v domovini, iz afriških dežel.
Z nami je bil tudi upokojeni koprski škof
msgr. Metod Pirih, ki je pri Slovenski
škofovski konferenci odgovoren za misi-
jonsko dejavnost. Naslednje jutro je v ka-
peli tinjskega doma daroval sveto mašo,
pri kateri so somaševali prisotni duhov-
niki misijonarji, voditelj Papeških misi-
jonskih družb v Sloveniji gospod Matjaž
Križnar ter referenta za misijone iz
koprske in novomeške škofije.

Že pri maši se nam je pridružil vodja
konzularne službe na Ministrstvu za zu-
nanje zadeve gospod Andrej Šter. Pri do-
poldanskem srečanju nam je posredoval
koristne informacije v zvezi z  urejanjem
dokumentov zase ali za državljane misi-
jonskih dežel, če želijo potovati v Slove-
nijo. 

Mateja in Saša iz misijonske pisarne sta
odgovarjali na vprašanja zlasti glede pro-
jektov, s katerimi misijonarji želimo po-
magati ljudem v materialnih potrebah. 

Škof  msgr. Metod Pirih je podelil z nami
dogodek obiska slovenskih škofov pri
papežu Frančišku in na kongregacijah.
Tako obogateni smo po druženju pri
obedu – bilo nas je triindvajset – poro-
mali še k zibelki krščanstva na Slovens-
kem, h Gospe Sveti. 

Ob umetniški lepoti cerkve nam je vodi-
telj tinjskega doma predano, z bogast-
vom znanja in uvida ter duhovito
razgrnil še marsikaj nepoznanega iz
naše zgodovine. Odpeljali smo se tudi na
Plešivec, kjer se je v bivšem malem se-
menišču pripravljal na duhovništvo in se
že takrat posvečal misijonom. Zdaj je
tam srednja šola, čudovito prenovljena
cerkev pa nudi obiskovalcem k raz-
mišljanju in molitvi vabečo poslikavo
priznanega avstrijskega slikarja slovens-
kega rodu Valentina Omana.

Vsi smo bili polni hvaležnosti Bogu, da
smo lahko del svojega življenja posvetili
misijonskemu poslanstvu. Hvaležni smo
tudi Misijonskemu središču Slovenije, ki
vsako leto pripravi ta dragocena sre ča -
nja, ter velikodušnim letošnjim gostitel-
jem v Tinjah. 

Srečanje slovenskih
misijonarjev na
koroškem
Vsakoletno srečanje slovenskih misijonarjev
poveže tako misijonarje, ki so na dopustu,
kot tiste, ki so se že vrnili v domovino. 

Piše
SR. dR. SnežAnA

Večko

Foto: arhiv MSS 
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• Za bogoslovce in sestre: A. B.
600,-, E. W. 100,-, M. B. 200,-, moško
gibanje Brnca 440,-, N.N. duhovnik
1800,-, Neimenovana iz fare Št. Vid
100,-, slovenski verniki iz Borovelj
110,-, Š. J. Šmihel 600,-, ž. Hodiše
100,-, ž. Kotmara vas 2.400,-, ž. Škoc-
jan 600,- 

• Za misijone: M. T. 150,-, N. N. 50,-

• Za sv. maše: ž. Globasnica 545,-, ž.
Grebinj 585,-, ž. Pliberk 350,-, ž.
Ruda 180,-, ž. Škocjan 200,-, ž. Št. Le-
nart pri sedmih studencih 234,- 

• Za Madagaskar – Pedro Opeka: D.
B. 13,-, G. G. 20,-, J. R. 500,-, M. S.
500,-, N. N. 20,-, N. N. Altenberg
100,-, N.N. Nonča vas 500,-, N.N. iz
Št. Ruperta 100,-

• Za MIVA kolesa: M. G. J. 120,-, M.
T. 150,-

• Botrstvo za Etiopijo: A. M. P.
500,-, Ana 500,-, B. W. 250,-, J. M.
42,-, J. M. H. 250,-, K. H. 500,-, Kor-
pitsch 150,-, M. T. 350,-, P. L. 42,-, Sa-
lesianische Mitarbeiter St. Josef/
Siebenhügel 250,-, V. K.-C. 21,-, Mi-
lena 250,- 

• Za Etiopijo: B. G. 100,-

HVALA
zA VAše MiSiJonSke
dARoVe

Kdor rad deli, se mu
dobro v roki množi!

dARoVi 
od 18.05.2018 do 16.07.2018

RAJA ShekAR YelikA.....
doBRotnik: h. B.

PRinCe PunnACkAl.....
doBRotnik: A. B. 

Veselimo se NOVOMAŠNIKA

NOVA
MiSiJonSkA
BoGoSloVCA

V nedeljo, 15. julija 2018 je v ok-
viru slovesnega bogoslužja v Vogrčah

bila blagoslovitev novega MIVA-vo-
zila, ki bo služilo misijonarjem v
Afriki in drugih državah Tretjega
sveta kot prevozno sredstvo. 
Avto je zgrajen robustno, tako da z
njim lahko voziš tudi ljudi po slabih,
gramoznih in neasfaltiranih
cestah. Misijonarji prevozijo s temi vo-
zili ogromne razdalje včasih po zelo
slabih cestah, skozi puščavo, tundro in
vmes neobljudene pokrajine, da do-
spejo do raznih vasi in dušnopastirskih
postojank. Vikar Andrej Lampret je
pred cerkvijo blagoslovil novi avto.

Sveto mašo je z lepim petjem soobliko-
val cerkveni zbor pod vodstvom orga-
nista Manfreda Krainz.
Zastopnica MIVA-Avstrije mag. Kristina
Parzer se je zahvalila za dolgoletno
gmotno podporo fare Vogrče, ki se v

misijonski zavesti in solidarnosti pose-
bej odlikuje. Novo blagoslovljeno vozilo
MIVE bo služilo v Etiopiji predvsem za
pastoralno oskrbo, za medicinsko po -
moč, za socialno pomoč, brezdomcem
in beguncem in za prevoz katehistov v
oddaljene šole in izobraževalne centre.
Župan Stefan Visotschnig je zaželel
MIVI za prihodnje veliko uspeha in
mnogo dobrotnikov.
Vsi si želimo, da bi novi avto prinesel
neštetim ljudem potrebno pomoč,
srečo in blagoslov in da bi se z njegovo
pomočjo širilo veselo oznanilo evange-
lija v še tako oddaljene kraje širne Etio-
pije.

Piše
Rudi

kontSChitSCh

BoRiS nixon • Missionaries de Saint Francois de Sales, Cameroun • doBRotnik: ž. žitARA VAS

njegovo semenišče:  Bischops house
Chandramoulinagar , Guntur 

njegovo semenišče:  Nimaral
Sadan, Provincial House, Jagdalpur 

Misijonski praznik v Vogrčah



V nedeljo, 15. julija smo bili šmihelski fa-
rani deležni blagoslovitve MIVA-avtomo-
bila pred cerkvijo. Blagoslovil je ta avto
naš župnik mag. Slavko Thaler in obred
so pevsko sooblikovali cerkveni pevci. 

Med mašo nam je spregovoril bivši rav-
natelj MIVA-Austria Franz Xaver Kumpf-
müller. V prvi vrsti gre za mobilnost v
tretjem svetu, za misijonsko delo, za
transport in medicinsko oskrbo prebi-
valstva. Zaradi pomanjkanja vozil je to
delo zelo otežkočeno in dostikrat neiz-
vedljivo. Zato MIVA že skoraj 70 let or-
ganizira nakup koles, motornih koles,
avtomobilov, tudi traktorjev, čolnov in
drugih pripomočkov, kot so to npr. vo-
zički za invalide. Seznanil nas je tudi s
posameznimi podatki, kaj pomeni mo-
bilnost pri nas v našem razvitem in kaj
v tretjem svetu. Prav ta avtomobil, ki je
stal pred cerkvijo in je bil faranom pred
sveto mašo na ogled, je namenjen misi-
jonski sestri Pastell iz Južne Tirolske, ki
deluje v Kamerunu. Dostikrat se dogaja,
ker pač ni druge možnosti, da po 200
km prevažajo bolnike s kolesom. Eno
kolo stane 100 €. To je letna plača po-
sameznika v teh državah.
Gospod Kumpfmüller je omenil dimen-
zije, da bi bil npr. za celo Koroško na
voljo le en sam rešilni avtomobil. Za nas
nepredstavljivo. Iskreno se je šmihels-
kim faranom zahvalil za vso finančno
pomoč in prosil, da naprej sodelujemo
pri tem projektu solidarnosti. Na Krišto-
fovo nedeljo, tretjo nedeljo v mesecu ju-
liju, se pobira prav v te namene
Krištofov ofer za misijone. MIVA prosi z
geslom »desetina centa za vsak srečno
prevožen kilometer« vse voznike za nji-
hov dobrodelni dar. 

Po tej zelo prepričljivi razlagi gospoda
Kumpfmüllerja bi moral vsak od nas
vsak po svojih močeh prispevati dosti
več za naše brate in sestre v tretjem
svetu! Več informacij dobite na spletu
www.miva.at.
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Mobilnost v tretjem svetu

Blagoslovitev
MiVA-avtomobila
v šmihelu

Zanima me, od kdaj sodelujete pri
tem projektu?

Že od vsega začetka, moj oče Karl je
bil ustanovitelj MIVA. Zdaj sem v pen-
ziji in imam še več časa, da se an-
gažiram.

Koliko finančnih sredstev imate
letno na razpolago?

Leta 2017 smo imeli kar 5 milijonov
evrov. En del dobimo tudi od Trikral-
jevske akcije in nekaj od dediščin.

Koliko vozil ste leta 2017 transporti-
rali v tretji svet?

Vsega skupaj je bilo 1729 različnih
vozil v kar 60-tih državah. Koroška je

med drugim omogočila nakup 10 av-
tomobilov.

Koliko stane tak avtomobil znamke
Toyota Land Cruiser Ambulance?

Avtomobil nas stane € 27.000,-- z vso
potrebno opremo in stroški za prevoz
z ladjo.

Kaj, tako nizka cena?

Vozila dobimo direktno iz fabrike in ni
nam treba plačevati davkov. Avtomo-
bil nima  elektronike in ima enostavno
opremo za potrebe v tretjem svetu.

Zahvaljujem se vam za pogovor in
vam želim obilo moči za vaše delo v
prid najšibkejšim.

kratek pogovor z gospodom kumpfmüllerjem:

Foto: Franc Opetnik

Da bi ekonomske in politične
odločitve varovale družine kot
zaklad človeštva.

Da bi imeli mladi
z afriškega konti-
nenta dostop do
izobrazbe in dela
v lastnih deželah.

MolitVeni nAMeni

SePteMBeR
2018.....

AVGuSt
2018.....

Piše
MARiCA Flödl

Foto: Alois Aichholzer


