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Cerkev v
Vietnamu

je zelo rodovitna
z duhovnimi

poklici

Cerkev v
Vietnamu



Minulo leto je bilo zelo težko. Bili smo priœa nemoœi po-
litikov, da bi deželo postavili nazaj v tirnice pravice, na-
predka! Povsod je bilo le iskanje boljših položajev, privi-
legijev, dobrih plaœ! Blagor dežele je bil zanje pogosto
»deveta briga«. Mednarodna skupnost se je »izkazala« s
svojo nesposobnostjo, da bi predložila kakšne pametne
in nepristranske rešitve, ter da bi imela pred oœmi globo-
ko željo malgaškega naroda po resniœnih spremembah.
Od zaœetka krize gledamo, kako se je socialna poveza-
nost raztrešœila. Zelo težko bo spet najti edinost, enot-
nost, ki smo jo poznali v prvih letih samostojnosti. Letos
je Madagaskar obhajal 50. letnico neodvisnosti, ko so lju-
dje imeli, kar slepo zaupanje v svoje voditelje. Verjeli so
jim, da so resniœni domoljubi in iskreni. A so jih razo-
œarali. Deželo in ljudi so pripeljali v tunel brez izhoda!
Revšœina se je to leto tako še poveœala. Velika veœina pre-
bivalstva živi na podeželju. Ljudje živijo iz dneva v dan.
Navadili so se na trpljenje in se vdali v usodo.

Kljub tem težkim razmeram smo v Akamasoi nadaljevali z
delom in se borili za dostojanstvo œloveka; in da bi narod,
ki ljubi svoje otroke in jim želi pripraviti prihodnost, si
ohranil upanje!
Naredili smo veliko – tudi z Vašo pomoœjo in podporo
drugih. Seveda pa imamo še nadaljnje naœrte, ki jih želi-
mo uresniœiti z domaœimi in dobrimi ljudmi iz Evrope, ki
nas podpirajo, da moremo mi pomagati drugim.
Vselej smo odgovarjali na izzive. Z Božjo pomoœjo želimo
služiti najbolj ubogim tudi naprej. Opogumljeni s podpo-
ro vseh naših prijateljev bomo nadaljevali naše delo.
Kjerkoli sem hodil po svetu, so me ljudje spodbujali: »Na-
daljuj, oœe, z ekipo Akamasoe, in ne dovoli, da bi tebe in
vse vas zagrabilo malodušje!« Kar mi hoœemo z Božjo po-
moœjo in vašo finanœno podporo, ki nam jo pošiljate vsa-
ko leto, je to, da izboljšamo življenje tisoœem otrok in jim
damo veœ upanja za naprej; podobno družinam, ki ne sa-
njajo drugo kot to, da bi živeli v svetu, kjer bo veœ pravi-
ce in miru!
Bog hoœe, da gojimo soœutje med nami; da delimo boga-
stvo, saj je to za vse ljudi! Blagor bratom in sestram, ki po-
slušajo svojo vest in v dejanju uresniœujejo Jezusovo za-
poved: »Ljubite drug drugega, kakor sem vas jaz ljubil!«
Koristim to priložnost, dragi prijatelji, da vam v imenu
otrok, družin, sodelavcev Akamasoe vošœim še na pragu
novega leta obilje Božjega blagoslova!
Vaš hvaležni Pedro Opeka iz Akamasoe
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koroüka priloga
:: uvodnik

Ko listamo v œasopisih ali ko poslušamo sve-
tovna poroœila in tudi novice iz domaœih kra-
jev, je toliko tarnanja zaradi globalne, finanœne
in gospodarske krize.

Na mnogih krajih so tudi vojni spopadi, terori-
stiœni napadi, naravne katastrofe, kakor so
poplave, zemski plazovi, potresi in požari.

Kaj se vendar dogaja na naši izmuœeni obli?

A kljub takim poroœilom ne smemo spregleda-
ti, da vsak dan znova vzhaja sonce in osvetlju-
je ta naš svet z novim in neuniœljivim upanjem.

Veœ je dobrega in plemenitega v srcih ljudi ka-
kor hudobije, zablode ali zlobe!

Mnogi ljudje so v srcu dobri, nekateri so celo
zelo dobri, pa so nekateri ali tudi mnogi, ki
imajo probleme sami in jih povzroœajo tudi
drugim.

Te besede ne izvirajo iz napihnjenega optimiz-
ma, temveœ iz skromnega spoznanja samega
sebe in tudi drugih.

Kam merim s tem uvodom?

Sredi tega sveta in sredi svojega življenja naj
bi si ohranili obzirno, œuteœe in usmiljeno srce
za stiske drugih.

Ne moremo pomagati vsem ljudem po svetu,
a œe pomagamo enemu, pomagamo vsemu œlo-
veštvu, pravi blažena mati Tereza iz Kalkute.

Vztrajajmo v svoji misijonski vnemi in radi po-
magajmo našim misijonarkam in misijonar-
jem, ki tako pionirsko, vneto in vztrajno poma-
gajo drugim in jim oznanjajo Kristusov evan-
gelij s priœevanjsko besedo ter prepriœevalno
dobroto!

Mati Tereza kliœe kot spodbudo nam vsem:
»Nihœe ne more narediti vsega, toda vsak lah-
ko naredi nekaj.«

O tistem NEKAJ pa lahko berete tudi v tej
številki Misijonskih obzorij!

Torej: Sredi krize sveta nov zagon našega srca!

Z misijonskim pozdravom

Sredi krize nov zagon!

Joäe Kopeinig

Iz novoletnega pisma
PEDRA OPEKA

Dragi prijatelji,
drage dobrotnice
na Koroškem!



Korak za korakom
Njihov škof nam je poslal njihove življenjske podatke in se zahvaljuje dobrotnikom na Koroškem za
to izredno duhovno in gmotno podporo ter kršœansko solidarnost, ki premaguje vse razdalje.

koroüka priloga
novi bogoslovci ::
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Tudi letos je mladinsko dru-
štvo »IniciativAngola« skupaj
z župnijo sv. Cirila in Metoda
priredilo dobrodelni koncert
»Naša pesem za Angolo – Un-
ser Lied für Angola«. Veœ sto
obiskovalcev je v œetrtek, 25.
novembra 2010, napolnilo do
zadnjega sedeža veliko dvora-
no Doma glasbe v Celovcu.
Spored se je priœel toœno s sli-
kovnim prikazom utrinkov iz
Angole. Nato se je publiki
predstavil otroški vrtec »Son-
ce« z dvema pesmima. Sledil
je nastop otroškega vrtca
»Naš otrok«, nato pa so prviœ
zapeli na tem koncertu otroci
otroškega vrtca don Boscovih
sester.
Izkupiœek tega koncerta je

bil namenjen projektu »Calu-
lo«. Prav ta projekt sta na
kratko predstavila zdravnica
dr. Lara Müllneritsch in
zdravnik dr. Hannes Mayer, ki
sta se v poletnih mesecih po-

dala v Angolo, da bi tam me-
dicinsko oskrbovala otroke.
Poudarila sta potrebnost to-
vrstne pomoœi ter izroœila
hvaležne pozdrave številnih
bolnikov, ki so bili deležni me-
dicinske oskrbe.
Po predstavi projekta je za-

pel šolski zbor Mohorjeve
ljudske šole. Nato sta imela
svoj nastop Mathias in Valen-
tina Kunauer, ki sta publiko
navdušila s plesom hip-hop.
Ob koncu koncerta sta nasto-
pila še zbor ljudske šole 24 in
šolski zbor ljudske šole sv.
Uršule. Višek veœera pa je bila
skupna sklepna pesem, ki je v
dvorani povzroœila enkratno
ozraœje. Povezovalki Eva
Hartmann in Julia Krištof sta
se zahvalili vsem za vsestran-
sko podporo in finanœni dar
(ca. 2.100 €) ter povabili na
zakusko okusne afriške spe-
cialitete, ki jo je skuhal Paulos
Worku. Miran Kelih

In spet: Naüa pesem za Angolo

ŽUPNIJA GLINJE

Ime: brat Jacob Murmu (3. letnik teologije)
Datum rojstva: 20. 1. 1983
Ime oœeta: David Murmu
Ime matere: Monica Kisku
Župnija: Ambagaon, škofija Tezpur, Assam

IZOBRAZBA
• Osnovna šola: St. Theresa school Ambagaon
• Gimnazija: Ambagaon
• Višja šola: višja šola Emmanuel, Tezpur
• Matura: salezijanska višja šola, Dimapur, Nagaland

Semenišœe: semenišœe Muktidata, Tezpur
Orientacijski teœaj: Vianney, Chabua, Dibrugarh-Assam
Filozofija: Good Shepherd Seminary, Dimapur, Nagaland
Teologija: Oriens Theological College, Shillong, Meghalaya

ŽRV DOBRLA VAS

Ime: brat Nepolian Murmu (1. letnik teologije)
Datum rojstva: 17. 3. 1984
Ime oœeta: Raphael Murmu
Ime matere: Supyani Soren
Župnija: Gogamukh, škofija Tezpur, Assam

IZOBRAZBA
• Osnovna šola: Christ King High School, Gogamukh
• Gimnazija: Christ King High School, Gogamukh
• Višja šola: Govt. Higher Secondary School, Gogamukh
• Matura: Salesian College of Higher Secondary, Dimapur, Nagaland

Semenišœe: semenišœe Muktidata, Tezpur
Orientacijski teœaj: Vianney, Chabua, Dibrugarh-Assam
Filozofija: Good Shepherd Seminary, Dimapur, Nagaland
Teologija: Oriens Theological College, Shillong, Meghalaya

ŽUPNIJA GLINJE

Ime: brat Prakash Dhanwar (2. letnik teologije)
Datum rojstva: 10. 9. 1981
Ime oœeta: Late Patrash Dhanwar
Ime matere: Albina Bodra
Župnija: Rangapara, škofija Tezpur, Assam

IZOBRAZBA
• Osnovna šola: St. Paul English Medium School, Rangapara
• Gimnazija: Muktidata Seminary (Don Bosco High School), Tezpur
• Višja šola: višja šola Emmanuel, Tezpur
• Matura: salezijanska višja šola, Dimapur, Nagaland

Semenišœe: semenišœe Muktidata, Tezpur
Orientacijski teœaj: Vianney, Chabua, Dibrugarh-Assam
Filozofija: Good Shepherd Seminary, Dimapur, Nagaland
Teologija: Oriens Theological College, Shillong, Meghalaya

Njihov naslov:
Bishop´s house, Trezpur – 784001, Assam, INDIA

INDIJA / GUNTUR
Kako lepo je dobiti duhovnega sina

Spremljamo nove bogoslovce skozi
njihov študij in semeniška leta

Žena R.M.
Draga do-
brotnica!
Pozdrav

veselja in
miru za Vas
v imenu Je-

zusa Kristusa od Vašega
Vam od Boga danega sina
Yenubari Jaya Praveena.
V naši družini nas je pet:

mama, oœe, trije brati in jaz
kot drugi sin. S svojo prak-
so sem opravil v sirotišnici
Sv. Jožefa v Pedavadlaputi-
ju. Sedaj grem študirat teo-
logijo v regionalno seme-

nišœe Sv. Jožefa v Hydera-
bad. Tam sem opravljal
službo prefekta in pazil na
šolske otroke. Pri delu z
mlajšo generacijo sem si
nabral dobrih izkušenj. So-
deloval sem tudi v litur-
giœnih dejavnostih.
Vaš vdani brat
Yenubari Jaya Praveen

Njegov naslov:
Bishop´s house
Chandramoulinagar
Guntur 522001, A.P.
South India



V Malaviju nas je gostil je-
zuit pater Stanko Rozman, ki
že 30 let deluje kot misijonar
v Afriki, zadnjih 8 let pa je ze-
lo aktiven v mestu Kasungu.
Tam je obnovil in odprl novo
osnovno šolo Sv. Jožefa, ki
ima pravo ploœevinasto stre-
ho, klopi za vse otroke in sa-
mo 60 otrok v razredu. Za pri-
merjavo: povpreœen malavij-
ski razred ima okoli 200 otrok
na tleh, streha pa je veliko-
krat slamnata ali pa je sploh
ni. Ob tem teœe še zidanje
œisto nove, jezuitske gimnazi-
je, ki je že bila omenjena v Mi-
sijonskih obzorjih in bo na-
menjena brezplaœnemu šola-
nju najbolj nadarjenih otrok.
Ves œas pater Stanko obnavlja
tudi cerkve, ki jih je po 4000
km² veliki župniji precej.

Kaj je PAO?

Najpomembnejši del Stan-
kovega delovanja pa je pro-
gram PAO, ki je namenjen naj-
bolj ubogim. PAO (Patients
and orphans) pomeni bolniki
z AIDS-om in sirote, ki so zara-
di AIDS-a ostale brez staršev.
Nekateri izmed teh bolnikov
so zaradi bolezni že neokretni
in priklenjeni na posteljo oz.
bolje reœeno na tla. Te ljudi
obiskuje Stankova ekipa PAO,
ki jim nudi osnovno zdrav-
stveno oskrbo z lajšanjem bo-
leœin, prevezi in drugo po-
moœjo. Ob tem jim pomagajo
tudi s prehrano – koruzo in
konzervami, ki jih v veœjem
številu pošiljajo dobrotniki iz
tujine. Veœini izmed teh bolni-
kov so v bolnišnicah rekli, da

jim veœ ne more-
jo pomagati in
jih poslali do-
mov, umreti.
Tem ljudem pa-
ter Stanko poleg
zdravstvene in
prehrambne po-
moœi pošilja tudi
duhovno pomoœ
– skupaj z bolni-
kom ekipa tudi
moli in poskuša
okrepiti njegovo

voljo do življenja z izkazano
skrbjo.

Akcija se širi
Prav to, pomanjkanje volje

do življenja, œakanje na smrt
in nizko samospoštovanje pe-
stijo tudi mnoge druge bolni-
ke z AIDS-om, ki štejejo v Ma-
laviju petino prebivalstva. Za-
to je na misijonu tudi vzorœni
vrt z zelenjavo, kjer se do-
maœini uœijo intenzivnega po-
ljedelstva. Nekatere skupine
bolnikov z AIDS-om so se tako
same organizirale na pobudo
patra Stanka in zaœele z lastni-
mi vrtovi, kjer pridelajo do-
volj zelenjave, da lahko na lo-
kalni tržnici prodajo z do-
biœkom. Tako so postali sa-
mooskrbni, pridobili samo-
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koroüka priloga
:: pomoö

Vsi za dobro, dobro za vse!
MLADI BODOŒI ZDRAVNIKI IZ MARIBORA POMAGAJO V AFRIKI

Pod tem sloganom smo se štirje študentje z Medicinske fakultete in študent Fakul-
tete za zdravstvene vede iz domaœega Maribora odpravili v daljni Malavi, na jugo-
vzhod Afrike. To je bila sploh prva medicinska humanitarna odprava naše nove fa-
kultete, zato smo imeli z organizacijo nemalo težav. Hkrati je udarila še gospodarska
kriza in zato so veœino sponzorskega denarja, ki smo ga nabrali za potrebe odprave,
prispevali posamezni dobrotniki, naši znanci, svojci in manjša podjetja.

spoštovanje in se povezali
med sabo, ena izmed skupin
pa je prostovoljno vzela k se-
bi še nekaj sirot. To je ideal, ki
ga poskuša naš misijonar raz-
širiti po Malaviju – da bi ljudje
z delom, dobro voljo in vero
premagovali težke razmere in
bolezen!

Naša pomoœ
Mi smo se za tri mesece pri-

kljuœili Stankovi ekipi PAO in
razširili njeno delovanje tako,
da smo po sedmih podružni-
cah okoli misijona vzpostavili
improvizirane ambulante v
vaški cerkvici ali skladišœu.
S terenskim vozilom (hvala
Miva) smo vsak dan premago-
vali do 80 km po luknjastih
cestah, polnih peska. Pred na-
šo ambulanto nas je vedno
priœakala množica približno
200 ljudi. Delo smo zaœeli s
skupno molitvijo in branjem
božje besede, nato pa smo iz-
med œakajoœih poskušali po-
iskati najbolj bolne otroke. V
Malaviju namreœ veœ kot en
živorojen otrok izmed desetih
ne doœaka petih let. Zato smo
tudi mi vsakodnevno zdravili
otroke z vroœino nad 40°C, ki
so prihajali zaradi hude mala-
rije, drugi so imeli težke
pljuœnice ali dolgotrajne dri-
ske in so bili že œisto izsušeni.

Bogati spomini
Ob nedeljah smo se udele-

ževali maš v župnijski cerkvi
in spoznali pravo œrnsko ma-
šo: veliko petja, obvezni bob-
ni in sintesajzer, ljudje pleše-
jo in se pozibavajo v ritmu, k
darovanju pa prinašajo svoje
pridelke, paradižnik, arašide,
koruzo.
Sami smo prispevali maj-

hen košœek k mozaiku pomoœi
Malaviju in upamo, da se bo
pomoœ nadaljevala. Najveœ,
kar lahko storimo, pa je pod-
piranje izobraževanja v Afriki
in molitev v navezi z upanjem.

Tilen Zamuda,
Odprava Malavi 2010Ekipa PAO, z leve si sledijo: pater Stanko Rozman, Henry Lunda, Maja Mlinariœ, Marko Plateis, Jane Chirwa, Blaž Jelenko,

Tamara Elbl, Tilen Zamuda, Patrick Chimpamba.

Maja na delu v ambulanti, zadaj œakalnica. Tilen pregleduje dojenœka, ki poœiva na materinih prsih.



V teh dneh sva bila tudi v
domovih s. matere Terezije,
pri sestrah franœiškankah in
salezijancih, kjer živijo otroci
sirote. Tu pri sestrah je otrok,
star le tri tedne, ki ga je nekdo
našel ob smetnjaku in ga pri-
nesel v sirotišnico. Otrok je
povsem podhranjen. Redov-
na sestra, zdravnica ga ima v
naroœju in ga hrani s stekleni-
co.
V teh domovih živijo za-

pušœeni otroci, katerih starši
so umrli in so jih sami pred
smrtjo ali njihovi sorodniki

prinesli v dom k sestram.
Mnoge so pa našli, takoj po
rojstvu, na cesti izpostavlje-
ne. To so otroci, ki nikoli niso
izživeli otroštva in so zazna-
movani za vse življenje. Rad
bi, da ta iskra, ki sem jo zaznal
v njihovih oœeh, ne bi nikoli
ugasnila.
Za otroke v teh domovih

išœemo dobre ljudi, družine,
šole, ki bi postali botri. Botr-
stvo omogoœamo prek Misi-
jonskega središœa. Vaše botr-
stvo bo pomagalo, da bosta

zaradi Vaše pomoœi v proces
trajnih sprememb vpeta tudi
otrokova družina in njegovo
okolje. Otroci bodo zaradi sa-
dov botrstva postali odgovor-
ni odrasli ljudje, ki bodo svoje
življenje vzeli v svoje roke ter
sooblikovali in spreminjali
svet, v katerem bodo živeli.
Tako bi tem mladim z veliko
verjetnostjo prepreœili, da bi
postali otroci ceste ter zašli v
kriminal in prostitucijo. Ob-
œutek velikega veselja je za-
vest, da ste nekomu pomagali
do œloveku vrednega življenja.

Dva dni sva bila pri salezi-
jancih v Adigradu na severu
Etiopije ki je trideset kilome-
trov oddaljen od Eritreje. Na
meji je v pripravljenosti sto ti-
soœ vojakov. Tu salezijanci
mladim, ki po osnovni šoli ne
morejo nadaljevati šolanja,
omogoœijo zaposlitev. V me-
stu vodijo mladi s pomoœjo
salezijancev dve papirnici, ši-
valnico, pa tudi dve manjši re-
stavraciji, kjer ne sme manj-
kati njihova nacionalna jed in-
gera.

V šivalnici bi takoj potrebo-
vali øe vsaj deset šivalnih
strojev, ob tem pa šiviljo ali
krojaœa, pa œeprav le za me-
sec dni.
V naslednjem letu bo Miva

podarila salezijanskemu misi-
jonu v Etiopiji 50 koles…
Lansko leto smo izvedli

medicinski projekt z zdravni-
co Emico Wutte in med. se-
stro Martino Huttar na seve-
ru Etiopije. Redovne sestre
uršulinke so prosile, da bi na-
daljevali to delo. Tam so se-
stre odprle dispanzer za naj-

bolj potrebne. Zato sem za-
prosil Medicinsko fakulteto v
Ljubljani, da bi poslali v okvi-
ru tropske medicine študente
na sever Etiopije v Kobbu in
so tu že od oktobra in ostane-
jo do konca tega meseca. Te-
mu so se odzvale Lona, Bar-
bara, Urška, Marina, ki kon-
œujejo v medicinski fakulteti v
Ljubljani študij. S snemalcem
jih spremljava pri njihovem
delu. Medicinke ljudem in
otrokom lajšajo boleœine, saj
so s seboj pripeljale 570 kilo-

gramov zdravil. Odprte rane
œistijo, obvezujejo, opravijo
tudi manjše kirurške posege;
z denarjem, ki so ga zbrale, pa
v Addis Abebi plaœujejo zah-
tevnejše kirurške posege. Te-
ga kar vidim tu, skoraj ne mo-
rem verjeti. Moški tridesetih
let je poiskal pomoœ v ambu-
lanti. Rana do kosti, bel gnoj
se cedi. V tej rani, v tem gnoju
so se razbohotili œrvi, ki se za-
jedajo še v zdravo meso.

Joæe Andoløek
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koroüka priloga
pomoö ::

ETIOPIJA Boleöina
in upanje!
..

Z mano je snemalec filmske družbe
»Artis!« Valentin Œertov, ki je del tega
dogajanja posnel v kadre.
Sreœujeva se z veseljem in boleœino
ljudi posebno otrok, ki so laœni, žejni,
bolni. Kar doživljam v teh dneh tu v
Etiopiji je paradoks, v katerega ne bi
verjel, œe ne bi od blizu doživljal te
prisrœne ljudi zaznamovane z boleœino
in željo po življenju.



14

koroüka priloga
::novomaüniki

Stopila sta k novomaünemu oltarju
INDIJA - SHILLONG

Dragi dobrotnik!
Pozdravljam Vas v imenu

našega Gospoda Jezusa Kri-
stusa. Teološki študij sem
zakljuœil.
15. januarja 2011 sem bil

posveœen v duhovnika. Zelo
sem Vam hvaležen za Vašo
ljubezen, podporo in opo-
gumljanje! Veselim se Vaše
duhovne prisotnosti v mo-
jem življenju in Vaših moli-
tev zame. Prosim, molite še
nadalje zame.

Lepo se Vam zahvaljujem
za Vašo pomoœ in podporo v
œasu mojega študija. Vsemo-
goœni Bog naj Vas blagoslav-
lja pri vseh Vaših delih in
Vas vodi skozi življenje.
Zagotavljam Vam, da Vas

bodo moje molitve spremlja-
le vse moje življenje.
Vaš ljubeœi v molitvi z

Vami

Vaš novomašnik
Alois Borogaon

Dragi dobrotniki!
Z veseljem Vam sporo-

œam, da sem konœal teološki
študij. Od 15. do 21. novem-
bra sem se udeležil duhov-
nih vaj kot pripravo na po-
sveœenje, ki bo 6. februarja
2011 v moji domaœi župniji.
Srœno ste vabljeni! Da sem
dosegel ta poklic, se moram
zahvaliti Vam. Brez Vas ne
bi mogel prispeti do te stop-
nje življenja. Upam, da me
boste v mojem duhovni-

škem poklicu tudi z molitvi-
jo podpirali, kajti želim si
postati dober in svet in ne
samo povpreœen duhovnik.
Tudi jaz Vam zagotavljam

svoje molitve, kakor sem tu-
di do sedaj redno molil za
Vas. Pri Gospodovem oltar-
ju bom daroval sv. maše za
Vas. Tudi pri moji novi sv.
maši se Vas bom posebej
spominjal.
Vaš duhovni sin

Firstar Shylla

Njun naslov: Don Rinaldi Theology House, 33/9A Ba Giang, Khu Pho 4 – Linh Xuan, Thu Duc – Ho Chi Minh City, VIETNAM

Njun naslov: Salesians of St. John. Bosco Savio Juniorate, Shillong 793008, Meghalaya, INDIA

DRUZINA IZ SEL

Dragi dobrotniki!
Ime mi je Joseph Vu Dung Bao. Sem sa-

lezijanski duhovnik. Rojen sem bil 11. de-
cembra 1977. Sedaj sem kaplan v župniji
Tam Hai. Sem œlan družbe Blaženega Ri-
naldija Philipa, Xuan Hiep, Thu Duc.
Moje poklicno življenje se je zaœelo leta

1996. Leta 2000 sem vstopil v prednovi-
ciat v Cau Bong. Leto kasneje pa sem vstopil v noviciat v Ba
Thonu. 15. avgusta 2007 sem opravil veœne zaobljube. 24. avgu-
sta 2010 sem bil posveœen v duhovnika. Ko sem vstopil v sale-
zijansko družbo, sem se trudil, da bi napredoval v verskem ži-
vljenju. Starši in sorodniki so me spodbujali k temu.
Zelo pomembna je bila Vaša velikodušna pomoœ. Œeprav Vas

ne poznam osebno, sem prepriœan, da molite zame, da bommo-
gel ostati zvest salezijanskemu, duhovniškemu poklicu. Zato se
Vam lepo zahvaljujem za Vaše žrtve.
Vaš hvaležni duhovni sin

Joseph Vu Duy Bao

Njuna radost je tudi naüa!
Dva salezijanska novomašnika IZ VIETNAMA

M. N. CELOVEC

Draga dobrotnica!
Najprej Vam želim milosti in veselja na-

šega Gospoda. Hoœem Vam izraziti srœno
hvaležnost, ker se žrtvujete in pomagate
naši salezijanski provinci na splošno, po-
sebej pa še meni. Moje 11-letno izobraže-
vanje za duhovnika mi je prinašalo veliko
koristi in veselja.

Od leta 1992, ko sem bil v gimnaziji, so me salezijanci v Duc
Huyn sprejeli v svojo skupino. Leta 1999, po konœanem univer-
zitetnem študiju so me povabili, naj se odloœim za salezijansko
življenje in za misijonsko delo. 4. avgusta 2010 sem bil posve-
œen v duhovnika. Sedaj se lahko popolnoma posvetim revni
mladini. Za ta sreœna in milosti polna leta se moram zahvaliti
svojim dobrotnikom. Prosim Vas, molite še nadalje zame, da
bom za ubogo mladino v vedno veœji meri nosilec Božje ljube-
zni. Naš Gospod in naša Mati naj Vas vedno varujeta in Vam da-
sta veliko milosti.
Vaš hvaležni Philip Do Duc Hoan SDB

ŽUPNIJA GLINJE ŽUPNIJA LOGA VAS
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koroüka priloga
novomaüniki ::

Z njimi se veselimo
doseäenega cilja

DAROVI od 1. 12. do
25. 1. 2011 HVALA!
Obdarovani
obdarujejo druge
• za bogoslovce: æ. Št. Ilj 100,-, žena iz
Tinj 50,-, slovenski verniki iz Borovelj
84,-, moško gibanje Brnca 370,-, žena iz
Železne Kaple 50,-, ž. Loœe 600,-, N.N.
600,-, ž. Hodiše 50,-, ž. Galicija 600,-,
N.N. Galicija 600,-, sestre Pliberk 300,-,
ž. Obirsko 600,-, ž. Dobrla vas 300,-, ž.
Brdo 600,-, N.N. Bizeljsko 600,-, ž. Žita-
ra vas 135,-, ž. Vogrœe 570,-, žena K.C.
84,-, N.N. Pliberk 600,-, fant iz Pliberka
600,-, V.B. 300,-, ž. Žihpolje 138,-, oltar-
na skupnost Špital 791,-, dobrotnica z
Žihpolj 100,-, N.N. (ž.Št.) 2.000,-, oltar-
na skupnost Špital ob Dravi 696,28, du-
hovnik S. 700,-, fara Medgorje 700,-, ž.
Hodiše 50,-, žena iz Dobrle vasi 30,-,
družina iz Suhe 600,-, žena iz Železne
Kaple 50,-, ŽRV Št. Lenart 600,-, druži-
na iz Peœnice 600,-, ž. Št. Lenart 300,-, ž.
Škocjan 600,-, duhovnik 6.000,-, sloven-
ski verniki iz Borovelj 93,30, J+R 600,-,
neimenovana iz fare Št. Vid 50,-, žena
iz Tinj 50,-, ž. Apaœe 600,-, ž. Žitara vas
45,-, ŽRV Podgorje 550,-, žena K.C. 43,-,
ŽRV Dobrla vas 600,-, ž. Dobrla vas
510,-, žena iz Kazaz 500,-

• za misijone: B.M. 50,-, W.G. 50,-, ž.
Kazaze 84,78, N.N. iz Kotmare vasi
50,-, N.N. iz Št. Ruperta 50,-, N.N. 500,-,
N.N. iz Tinj 50,-, N.N. iz Št. Jakoba
100,-, B.M. 50,-

• za sv. maše: æ. Škocjan 160,-, ž. Št. Le-
nart 133,-, ž. Pliberk 140,-, ž. Pliberk
105,-, ž. Bilœovs 560,-, ž. Grebinj 469,-,
ž. Št. Ilj 98,-, ž. Ruda 224,-, ž. Grebinj
367,-, ž. Grebinjski klošter 420,-, ž.
Mohliœe 400,-, ž. Mohliœe 1.000,-, ž. Št.
Lipš 1.806,-, ž. Vogrœe 490,-, ž. Loga vas
308,-, ž. Radiše 560,-, fara Podgrad
161,-, ž. Glinje 630,-, ž. Šmarjeta 1.400,-,
ž. Pliberk 70,-, mož iz Lipe 100,-, ž. Do-
brla vas 40,-, ž. Mohliœe 34,-, ž. Pliberk
105,-, ž. Galicija 1.101,-, ž. Št. Lenart
189,-, ž. Sele 1.400,-, ž. Kazaze 300,-, ž.
Kazaze 90,-, ž. Kazaze 60,-

• za Madagaskar/Etiopijo:
L. 2.000,-, ž. Dobrla vas 380,-, N.N. iz
Kamna 100,-, N.N. iz Dvora 100,-, N.N.
Št. Jakob 500,-, Pfarre Prebl 500,-

• za laœne: æena iz Tinj 100,-, N.N. Pli-
berk 400,-, žena iz Tinj 100,-

• za šolnino otroka v Indiji
T.F. 230,-, K.A. 300,-

• za botrstvo v Etiopiji
P.Œ.M. 380,-, K.R. 250,-

• za Miha Drvenška
I.W. 200,-, I.W. 150,-

• za Tomaža Mavriœa
N.N. iz Kamna 100,-

• za cerkev v Zambiji: ž. Krka 500,-

•za gobavce: A. D. 150,-

Naøi novomaøniki iz INDIJE/KOTTAYAM

Njihov naslov:
The Catholic
Bishop’s house,
P. B. No. 71,
Kottayam – 686001,
Kerala, INDIA

MAMA IZ BILŒOVSA

N. N. KAZAZE

SESTRE

Novomaünik iz Tiruvalle
Njegov naslov:
Catholic Bishop’s house
Marygiri P.B. No 4
Tiruvalla 689 1001
India

Yaldho Mozhasseril

N. N.



MIVA

1000 koles

MISIJONSKA OBZORJA izdaja Misijonsko srediøœe Slovenjie. GLAVNI UREDNIK: dr. Drago Ocvirk CM – odgovarja NARODNI VODITELJ MISIJONOV Stanislav Kerin –
OBLIKOVALEC: Boris Jurca – PRELOM STRANI IN FILMI: Schwarz, Ljubljana – LEKTORICA: Tina Jeæ. – KOROØKA PRILOGA: UREDNIØTVO: Joæe Kopeinig,
Martina Oraæe – TEHNIŒNI UREDNIK: Jozej Blaæej – OBLIKOVANJE:Mohorjeva tiskarna v Celovcu–Vetrinj. Prevod angleøkih pisem Zefka Glinik. Misijonska obzorja
izhajajo øestkrat letno. Misijonska pisarna, Viktringer Ring 26, 9020 Celovec, tel.: 0463/54 5 87, faks.: 0463/54 5 87-3109, e-mail: misijoni@dpu.at.

koroüka priloga

se bo zavrtelo in
prinaüalo evangelij,
pomoö in sreöo.1000

MIVA na Koroškem bo zbrala denar za 1000 koles za katehete v Afriki.

Eno kolo stane samo € 95.–
Sodelovale bodo obœine, župnije, šole,
mladinske skupine in akcije s »facebookom«

naj se vrtijo kolesa
naj se ogrevajo naša srca
naj se odpirajo naše
radodarne roke!

V nedeljo, 29. maja 2011, ob 14.30

MIVA-praznik
v Vernberku

z našim škofom dr. Aloisom Schwarzem
in z ravnateljem MIVA-Avstrija
Francem Kumpfmüllerjem.

Jeseni se bodo podeljevale nagrade skupinam
in posameznikom, ki so darovali za kolesa.

M
I
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A
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dor rad pomaga.

dpira nova obzorja
za boljši svet,

ajša bedo,

sreœuje druge!


