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VSTALI KRISTUS 

ŽAREČE SONCE OČETOVE LJUBEZNI 

Človek ni zmožen sam 

rešiti vprašanja smrti. Smrt 

s svojim koščenim 

pogledom in smejočimi se 

zobmi grozi človeštvu, da 

uniči vse, kar je dobrega in 

izvotli vsako vrednoto. 

Kakor pravi Pridigar, se v 

tem primeru ne splača 

mučiti in naprezati za 

nobeno stvar na svetu. 

Tudi ni važno ali je človek 

pošten in dober. Končal bo enako kot tisti ki ni. Pod zemljo. V hrano črvom. 

Na tej točki pa s svojim učlovečenjem vstopi na zemljo Kristus, ki smrt 

uniči. Pravzaprav jo vzame kot priložnost in jo izkoristi, da dobi človeško 

življenje neskončni smisel. Kristus je pokazal, da je smrt v tej človeški 

zgodovini lahko del ljubezni. Kdor ljubi se daje, kdor ljubi umira, ker se 

iztroši. 

Kristus je prišel, da bi nam razodel Božjo ljubezen do nas. On je bil Očetov 

dar. Človeštvo je to zavrnilo in reklo, da noče od Boga Očeta nobenega daru 

ter da hoče samo priti do večnega življenja. Jezusa je zato križalo. In tukaj 

gre Božja ljubezen še dalje, do konca in se ne ustavi. Ta zavrnjen dar je 

postal še večja priložnost za ljubezen. Svoje telo, svojo človeškost, prežeto 



in ovito z ljubeznijo je izročil Očetu tako, da se je izročil našim grešnim 

rokam. Kakor pravi apostol Pavel, se nam je izročil, ko smo bili še grešniki, 

njegovi sovražniki. 

In kaj se je še zgodilo? Ko smo ga ubili, se je zagrinjalo v templju pretrgalo. 

Tisto, kar je zakrivalo pogled na Boga, ki je greh in smrt, je sedaj raztrgano. 

Bog sam ga je raztrgal. 

Pismo Hebrejcem pravi, da je prav njegovo meso, njegovo telo tisto 

raztrgano zagrinjalo skozi katerega po večni poti vstopamo v svetišče kot 

vstali. Kot vstali ljudje v Kristusu v slavo Boga Očeta. Umrljiva narava je 

postala vstala človeškost. 

Pavel pravi, da s krstom postanemo tako združeni s Kristusom, da smo 

popolnoma združeni z Njim v smrti, morda deležni celo načina smrti. Zaradi 

tega postane tudi naša smrt razodetje Očeta, njegove Ljubezni. 

Antične, prakrščanske osemkotne krstilnice (Akvileja, Evfrazijeva v 

Poreču, …) so izkopane v zemljo in spominjajo na grob. S krstom, 

potopitvijo začne človek umirati sebi, svoji sebičnosti, da bi zaživela 

Ljubezen. Žal, živimo v kulturi zakopanega krsta, morda le s šunko 

obarvanega tradicionalizma. Iz te kulture lahko vstanemo – še preden 

zapustimo ta svet -  tako, da umremo staremu, grešnemu, sebičnemu, vase 

zagledanemu človeku, ter dopustimo, da v nas zaživi novi človek. 

Zaželimo si, da naše majhne »vsakdanje smrti«, ko izgorevamo za dobro, 

ali ko smo nerazumljeni, včasih tudi poteptani, razodevajo Kristusa, 

Življenje. Tisto, ki več ne 

mine. Naj se tudi po nas 

zagrinjalo pretrga, da se 

temu svetu odpre pogled 

na osmi dan, tisti, ki več 

ne mine. Ko ni več sonca, 

ne noči, ne lune, ampak 

samo darovano Jagnje, 

Ljubezen, Vstali, ki sedi 

zmagoslavno na 

prestolu. In mi z Njim. 

Želim ti, da ob letošnji 

velikonočni zarji, začne 

v tebi vzhajati Sonce, ki 

nikoli ne zaide.  

 



župnija Ptuj – SV. PETER in PAVEL

➢ cerkveno smo pokopali: 

Marijo Barič iz Poljske c. 
Franca Bombeka iz Belšakove 

ulice 
Petra Kolariča iz Čarmanove 

ulice 
Marijo Črešnik iz Spuhlje 
Marijo Klaneček iz Ormoške c. 

 

 

 

 

Oznanila 
 4. 4. – seja ŽPS 
10. 4. – cvetna nedelja – blagoslov 
zelenja bo po deveti maši (ob 10. 
uri) na samostanskem dvorišču. 
Velika sobota – blagoslov jedil vsako 
uro po sporedu. 
25. 4. – srečanje članov ŽK 
Cerkev čistijo farani iz mesta in 
Brega – vsaki petek ob 9. uri.  
 

župnija Ptuj – SV. OŽBALT

➢ sveti krst je v marcu prejel:  
Jakob Ber 

➢ cerkveno smo v marcu 
pokopali: 

Albina Pernat iz  Švajgerjeve 

ulice 
Alojza Petroviča iz Rimske 
ploščadi 

Stanislava Korparja iz 

Žabjaka 
Valentina Zdravka 
Zamudo iz Peršonove  ulice 
Adolfa Sagadina iz Žabjaka 
Franca Rakuša iz  ul. Lackove 

čete 

Majdo Širec iz Orešja 137 

 

 
 
Oznanila 
- V soboto 9.4. imajo ob 10. uri 

prvoobhajanci prvo sveto 
spoved  pri sv. Leopoldu. 

- V ponedeljek, 11. aprila bo ob 
19. uri srečanje ŽPS. 

- V sredo, 13. aprila bomo  
generalno čistili cerkvi. Ob 8,30 
pri sv. Ožbaltu in ob 15. uri pri 
Leopoldu. Prosimo za pomoč 
tudi tiste, ki niste na seznamu 
za čiščenje. 



župnija Ptuj – SV. JURIJ  

 

➢ sveti krst so v prejeli:  
Žiga Herega 
Gal Rebernišek 
 

➢ cerkveno smo pokopali: 

Ano Breg iz Orešja 137 
 

 
 

Oznanila 
- V četrtek 7. aprila imajo ob 19. 

uri redno sejo ŽPS. 
- Na cvetno nedeljo bomo pri sv. 

mašo ob 8. uro v cerkvi in pred 
sv. mašo ob 10.uri pred cerkvijo 
blagoslovili presmece. 

- Velika sobota – blagoslov jedil 
bomo imeli po ustaljenem 
sporedu.

 

SKUPNA OZNANILA VSEH NAŠIH ŽUPNIJ 
Celodnevno spovedovanje bo 8. aprila (od 7. do 19.30 ure) v kloštru v 

okviru radijskega misijona. 

 

Viktorinov večer – V petek, 8. aprila 2022 bo v refektoriju minoritskega 

samostana sv. Petra in Pavla na Ptuju v okviru Viktorinovega večera 

predstavitev monografije o p. Milanu Holcu z naslovom Resnično, 

močnejša od smrti je ljubezen. Za glasbeni utrinek bo poskrbel zbor 

Svetega Viktorina. Vabljeni! 

 

Jurijevo – Na belo nedeljo, 24. aprila, bomo obhajali Jurijevo in 

praznovali zavetnika našega mesta. Slovesna sv. maša bo ob 10. uri v 

Proštijski cerkvi. Vabljeni! 

 

Seminar – Seminar nove evangelizacije se bo, še dva torka, nadaljeval po 

oznanjenem sporedu. Med dogajanjem seminarja bo tudi priložnost za 

velikonočno spoved. 

 

Uradne ure v pisarni župnije: 

Sv. Peter in Pavel - vsak dan po jutranji in večerni sveti maši ter v ponedeljek 

in petek od 10. do 12. ure. Tel. 059 073 000 

Sv. Ožbalt - ponedeljek, sreda, četrtek in petek od 9. do 13. ure in v ponedeljek 

od 17. do 18. ure. Tel. 02/771 84 41  

Sv. Jurij - po vsaki maši in v petek od 16. do 17. ure.  Tel. 031 331 055 
Izdaja: Župnije na Ptuju – sv. Jurij, sv. Ožbalt, sv. Peter in Pavel  

www.ozbaltptuj.com, www.kloster.si, www.prostija-ptuj.si  

Odgovarja: br. Andrej Feguš, župnik moderator, Minoritski trg 1, Ptuj, 031 331 055 

http://www.kloster.si/

