
Anton Puščavnik goduje 17. 
januarja in je priprošnjik za 

zdravje živine. 

 
Sv. Anton Puščavnik – upodobljen v cerkvi Sv.Boštjana.  
 

Zelo razširjena je navada, da kmetje na 
god svetega Antona prinesejo v dar in k 
blagoslovu prašičje krače, pleča in 
klobase. Ponekod jih tudi »licitirajo«. 
Škoda da tega vedno manj, žal tudi pri 
nas ni nič boljše. Kmetje vedno manj 
zaupajo njegovi priprošnji in več 
živinozdravnikom.  Kje je zaupanje? 
 

Posvečenih mu je 11 župnijskih in 20 
podružničnih cerkva ter ogromno 
oltarjev in znamenj. Upodabljajo ga kot 
starčka s palico in knjigo; včasih nosi 
palico v obliki črke T, t. i. Antonov križ, na 
njej pa ima navezan zvonček. Pogosto je 
upodobljen s svinjo ali tudi demoni. 

Anton je bil sin bogatih staršev. Rodil se 
je leta 251 v Srednjem Egiptu. Po smrti 
staršev, ki so mu prav mlademu umrli, je 
nekoč slišal pridigo o bogatem 
mladeniču. Zazdelo se mu je, kakor da je 
on tisti bogati mladenič, ki mu Gospod 
naroča: »Če hočeš biti popoln, pojdi, 
prodaj, kar imaš, in daj revežem, pa boš 
imel zaklad v nebesih. Nato pridi in hodi 
za menoj« (Mt 19,21). Anton je tako 
naredil. Oskrbel je svojo mlajšo sestro, 
imetje razdal revežem in šel v puščavo. 
 

V puščavi ga je hudobni duh skušal z 
najrazličnejšimi hudimi skušnjavami. Po 
neki takšni strahotni uri stopi Anton pred 
svojo celico, vije roke in iz dna srca kliče 
proti nebu: »Gospod, rad bi bil popoln, 
pa ne morem, ne morem; moje misli me 
motijo in kvarijo.« Tedaj zasliši glas: »Če 
hočeš biti prijeten Gospodu, moli; in če 
ne moreš moliti, potem delaj! Naj ti ne 
počiva ne roka ne srce!« 
 

»Mož božji«, puščavnik Anton, je zaslovel 
po vsem rimskem cesarstvu. Sam cesar 
Konstantin mu je s svojimi sinovi pisal 
pismo s prošnjo, naj bi ga razveselil s 
svojim odgovorom. Antonovi učenci so 
se čudili tako veliki časti, ki je doletela 
njihovega učitelja. Anton jim je 
odgovoril: »Kaj bi se čudili, če piše 
umrljiv človek prav tako umrljivemu 
človeku. Čudite se, da je sam Bog zapisal 
nam v svetem pismu svojo postavo in 
nam govoril po svojem edinorojenem 
Sinu.« 
 

Ponižnost je bila Antonova najbolj 
značilna čednost. Umrl je star 105 let. 
Goduje 17. januarja.  
                                     

                                       /vir Družina – verski tednik/



Številka 3    15. januar 2023 
 

2. NEDELJA MED LETOM 
 

Jezus, ti si Božje Jagnje, 

ki odjemlješ greh sveta.  

Tvoja nedolžnost in tvoja čistost 

sta posrkali naši grehe. 

Po darovanju svojega življenja 

in po našem krstu 

nas obdaš s Svetim Duhom 

 

 

 

in nam vračaš našo prvotno 

lepoto. 

Daješ nam čast sinov in 

hčera 

veličastnega Kralja, 

Gospod Jezus, vem, 

da sem dragocen v tvojih 

očeh, saj si dal svoje 

življenje zame. 

Kako naj ti povrnem za 

tolike milosti? 

V svoji revščini nimam 

ničesar 

primernega za daritev 

tebi, toda tukaj sem pred 

teboj, da izpolnim tvojo 

voljo. 

Sprejmi v daritev  

moje brate in sestre  

in naredi iz nas ljudstvo 

svetnikov, ki pripadajo tebi, 

in luč tistim, ki še tavajo v temi. 

 



 

 

      OZNANILA  

 

V torek 17.januarja bo dopoldan 
ob 9.30 sveta maša pri 
Sv.Boštjanu ob godu Sv.Antona. 
Vabljeni k blagoslovu krač in 
klobas. Posebej kmetje vabljeni 
po blagoslov dela in 
blagoslovljeno vodo, ki jo ta dan 
blagoslovimo v čast Sv.Antonu. 
 

Ob pogrebu + IVANE 
SEKOLONIK  iz Otiškega vrha  so 

darovali za svete maše: hčerka Jožica 
z Damjanom, hčerka Andreja z 
družino, Jožica Sušec in Srečko, vnuk 
Marko z družino, vnuk Željko z 
družino, vnukinja Lidija z družino, 
Ravnarjeva Tildika, vnukinja Andreja z 
družino, vnukinja Verica z družino, 
vnukinja Cvetka z družino, Bojana in 
Rudi z družino, Matevž z družino, 
Lubasovi, Društvo kmetic Dravograd, 
Zgornji Koboltovi, Dragica z družino, 
Alavi s Pernic, Modrej s Pernic.;       
                         Hvala za svete maše.  
 

 

BIRMA v maju 2023 
Kot je znano, bomo imeli sveto 
birmo 6.maja ob 10. 00 v naši 
PPŽ Dravograd. Birmoval bo 
g. Janez Lesnika. K birmi bodo 
pristopili  birmanci 9.razreda 
oziroma tisti, ki bodo dovolj 
pripravljeni. Za birmance 

seveda pripravljamo tudi 
duhovne vaje na Homcu. Te 
bodo za 9.razred od 24-26.2.2023   
  

TEDEN MOLITVE ZA  

EDINOST KRISTJANOV 2023 
 

Kot vsako leto bomo tudi letos v 

tednu med 18. do 25. januarjem 2023 

obhajali teden molitve za edinost 

kristjanov. Letošnji teden bo 

povezovala vodilna misel »Naučite se 

delati dobro, skrbite za pravico« (Iz 1, 

17). Pravzaprav teden molitve poleg 

molitve vključuje tudi konkretno 

sodelovanje med kristjani različnih 

skupnosti in cerkva. Tudi v 

Dravogradu bomo pri tedenskih 

mašah posvetili veliko misli tej veliki 

potrebi svete Cerkve, 

 

SEJA skupine DRANEVA v 

Dravogradu 

V ponedeljek 23.februarja se bomo 

ponovno srečali člani Draneve v 

Dravogradu po sveti maši ob 18.30. 

Vabljeni in rezervirajte si svoj čas za 

naše pomembno srečanje. 

 

Seja ŽPS Dravograd bo v četrtek 

19.jan po maši. Člani vabljeni! 

 
ŠALA za konec: 

 LOVCA – Lovec se hvali: 

»Ustrelil sem že 999 zajcev!« 

Drugi ga vpraša: »Zakaj ne 

zaokrožiš na 1000?« Prvi: 

»Zaradi enega pa ja ne bom 

lagal.«   



MAŠNI NAMENI / Pastoralna zveza župnij Dravograd (PZŽD) 

                                          od 15.januarja do 22.januarja 2023 
  

DRUGA 
NEDELJA 

med letom   
 

15. januar 

 

8.00 
8.00 
9.30 
9.30 

11.00 
11.00 

 

ŠT – † PAVLIKA KOJZEK – 1.obl. in RUDI   
Č –  † MARICA TURIČNIK in vsi rajni CEHNERJEVI  
ŠP – † ALOJZ RAVLAN in ERIKA – obl.  
D – † ADOLF HANJŽE (r.d.)   
L –  † ŠTEFKA GREŠOVNIK    
O – † MARIJA (Mima) MORI              

 

Ponedeljek 
    16.januar   

 

9.00 
18.30 

 

DSČ – † ELA TOVŠAK          
D – † starši in bratje KANCIJAN                                                

 

Torek 
     17.januar  
Anton, puščav  

 

9.30  
 

17.00  

 

Boštjan – v čast Sv. Antonu za zdravje živine in ljudi  
                               /blagoslov krač in klobas/ 

L – V DOBER NAMEN        
Sreda  

18.januar   
   

7.30 
18.00 

Začetek tedna za edinost kristjanov 
D – † LJUDMILA KLANČNIK – osmina 
Č – † starši: FRANCKA in MAKS ter brat FRANCI in SOR.          

Četrtek  
19. januar  

17.00   
18.00 
18.30  

D – razgovor za krst /starši in botri/ 
Č – † ROZALIJA KRAMER in vsi KOVAČEVI  
D – † ANTON BREG    /seja ŽPS Dravograd/    

Petek  
 20. januar     

Boštjan. muč   

9.00 
17.00
18.30 

Križ – †ELA TOVŠAK   
L – † oče FRANC KNEZ in pri Buču pomrli 
D – † družina PREGLAV in SOR.   

SOBOTA 
21.januar  

Neža, muč. 

18.00  
18.30 

Č – † ELA TOVŠAK  
D – nedeljska večerna maša: † ZINKA MORI – 9.obl.      

  

TRETJA 
NEDELJA 

med letom   
Nedelja božje 

besede 
22. januar 

 

8.00 
8.00 
9.30 
9.30 

11.00 
11.00 

 

ŠT – † MARIJA PLANTEV     
Č –  † VINKO BRICMAN in MOZGANOVI   
ŠP – † LJUDMILA ŽVIKART    
D – † VINCENCIJA ŠAJHER  (god) (pri maši sodelujejo bralci božje besede)  
L –  † ŠTEFKA GREŠOVNIK     
Boštjan – † FERDO VAJKSLER               

V razmislek …  Potrebujem nekoga 

Potrebujem nekoga, ki zame bedi, ko spim, ki zame veruje, 

ko dvomim, ki zame moli, ko utihnem. 

Potrebujem nekoga, ki z menoj upa in se boji, ki ga smem 

prositi za pomoč, ko mi zmanjka besed. 

Potrebujem nekoga, ki z menoj stoji pred Teboj, Te vprašuje 

in prosi, k Tebi moli in pred Teboj prepeva. 

Potrebujem nekoga, ki me ljubi in s katerim skupaj Te morem 

ljubiti.                                      Štefan Jürgens 

            Glasilo izdajajo PPŽ Dravograd. Odgovarja Igor Glasenčnik, e-mail: igor.g@rkc.si  
   


