pedro opeka: spodbudne besede

O avtorju
Pedro Opeka CM se je rodil leta 1948 v Argentini v slovenski družini, ki je bila del tragičnega slovenskega
povojnega eksodusa. V otroštvu ga je odločilno zaznamoval zgled staršev, ki sta pomanjkanje premagovala
s trdim delom, poštenjem, z vero in velikodušno odprtostjo za vse, ki so živeli v še hujšem pomanjkanju. Neizbrisen pečat širine, optimizma in navdušenja nad športom pa mu je vtisnilo tudi argentinsko
okolje. Že v najstniških letih je začutil duhovniški poklic. Teološki študij je opravil v Evropi, deloma
tudi v tedaj še komunistični Sloveniji. Malgašem se je zavezal med svojim prvim bivanjem na Rdečem
otoku v 70. letih prejšnjega stoletja. Na Madagaskarju se že več desetletij dejavno in nadvse konkretno
bojuje proti revščini in za dostojanstvo slehernega človeka. Doslej je Opeka s sodelavci pomagal več kot
300.000 Malgašem, skupaj so zgradili 17 vasi, v katerih 23.000 ljudi lahko živi človeka vredno življenje
in se 11.000 otrok redno šola.
Za svoje delovanje v prid človeštva je Opeka prejel številna najvidnejša priznanja. Leta 2007 ga je tedanji
francoski predsednik odlikoval za Viteza legije časti, leta 2008 je v Vatikanu prejel nagrado kardinala Van
Thuâna za solidarnost in razvoj, leta 2009 najvišje slovensko državno odlikovanje Zlati red Republike
Slovenije za zasluge, leta 2010 je prejel odlikovanje malgaškega reda, leta 2012 je bil z ugledno slovensko
in mednarodno podporo predlagan za Nobelovo nagrado za mir, leta 2013 mu je Evropska akademija
znanosti in umetnosti podelila Nagrado za strpnost.

O prevajalki
Urednica Tadeja Petrovčič Jerina je s Celjsko Mohorjevo družbo začela sodelovati kot prevajalka iz francoščine. Mdr. je zanjo prevedla dela p. Guy Gilberta, »duhovnika pri barabah z ulice«, Tima Guénarda
Močnejši od sovraštva, Jeana Vanierja, ustanovitelja mednarodne skupnosti Barka, Vsak človek je sveta
zgodba, ustanovitelja ekumenske redovne skupnosti br. Rogerja iz Taizéja Odločitev za ljubezen, s. Emmanuelle, ki je delovala med kairskimi smetiščarji, 100 let imam in rada bi vam povedala …, pa tudi
Dnevnik spopada Pedra Opeke. Pričevanja ljudi, ki si po Jezusovem zgledu s svojim življenjem in delom
prizadevajo povrniti človekovo dostojanstvo najranljivejšim članom naše človeške družine.
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