
Velika noč 2022

S cvetno nedeljo stopamo v veliki teden, v 
velikonočna dogajanja. Velika noč je praznik vseh 
praznikov, iz nje izhajajo vsi drugi prazniki, iz nje 
dobijo svoj pomen. Praznujemo, da je ljubezen 
najmočnejša sila, da je močnejša od smrti. 

Postni čas je marsikomu dolg, sploh tedaj, ko se 
čemu odpoveduje ali si kaj nalaga. A zdaj, ko je pred 
vrati Velika noč, se ves trud obrestuje. Praznovati 
Jezusovo vstajenje obogateni z odpovedmi in dobrimi 
deli, je veliko veselje. Preden pa se bomo razveselili 
največjega praznika, bomo z Jezusom šli skozi 
trpljenje velikega tedna.  Danes smo ga pri sveti maši 
pozdravljali s presmeci in skupaj z Jezusovimi sodobniki klicali "Hozana 
Davidovemu sinu! Blagoslovljen, ki prihaja v Gospodovem imenu!“ (Mt 21, 9)

Spovedovanje (od 11. do 15. aprila 2022) 
V velikem tednu bo za ptujske župnije in okolico, vsak dan od 9. do 11. in od 16. 
do 19.30 ure v cerkvi sv. Petra in Pavla, priložnost za sveto spoved. V cerkvi sv. 
Jurija bo v ponedeljek 11. aprila ob 19. uri posebno spokorno bogoslužje in prav 
tako priložnost za spoved. Med obredi velikega tedna (četrtek, petek in soboto 
zvečer) ne bomo spovedovali. Pri sobotnem blagoslovu jedil bomo spovedovali v 
vseh ptujskih cerkvah.

V četrtek, 14. aprila ob 9. uri, ste vabljeni na krizmeno mašo v mariborsko 
stolnico.



Veliki četrtek (obredi bodo v župnijskih 
cerkvah ob 19. uri) 
Na veliki četrtek se bomo pri obredu 
spomnili prve svete maše, Jezus jo je 
daroval po pashalni večerji. Apostoli so 
bili navzoči. Jezus je ob tem dogodku 
apostole posvetil v duhovnike.

Veliki petek (obredi bodo v župnijskih cerkvah ob 19. uri) 
Na veliki petek bomo z Jezusom šli na križev pot. Podoživljali bomo veliko 
trpljenje našega Gospoda. Trpljenje je sprejel iz ljubezni do vsakega človeka. 

Tudi danes veliko ljudi po svetu trpi zaradi vojne, 
pomanjkanja, nasilja …
Križevi poti bodo v naših župnijskih cerkvah ta dan ob 
7.30 v Kloštru in v Proštiji in ob 15. uri pri sv. Ožbaltu.

Velika sobota (obredi velikonočne vigilije bodo v Kloštru in v 
Proštiji ob 19. uri, pri sv. Ožbaltu pa ob 20. uri) 
Na veliko soboto bomo obiskali Jezusov grob. Izkazali mu 
bomo hvaležnost za neskončno ljubezen, hvaležnost, da ne 
obupa nad nami. Izkazali mu bomo hvaležnost za odrešenje. 
Blagoslovi jedil bodo:

-  Sv. Jurij: vsako polno uro od 10. do 16. ure v cerkvi. Pri Anželovem 
križu v Mestnem  Vrhu bo blagoslov ob 16.30, pri Bezjakovi kapeli na Grajeni 
pa ob 17. uri.  

-  Sv. Peter in Pavel: vsako polno uro v cerkvi od 10. do 17. ure. Pri 
kapeli na Spolenakovi bo blagoslov ob 15., v cerkvi sv. Roka 
pa ob 16. uri.  

-  Sv. Ožbalt: V župnijski cerkvi ob 10., 14. in 16. uri; v 
cerkvi sv. Leopolda ob 11. in 15. uri; v Kicarju ob 12. uri ter 
v Podvinci ob 13. uri.

V elika noč 
Vstajenjske procesije bodo v vseh trem župnijskih cerkvah 

ob 6.30 uri. Nato so maše pri sv. Juriju še ob 10. uri, pri sv. 
Petru in Pavlu ob 9., 10.30, 19. uri, pri sv. Roku ob 8. uri. V 

župniji sv. Ožbalta bo sv. maša še ob 10. uri pri sv. Leopoldu. Želimo Vam sem 
vesele in blagoslovljene praznike in vero, da smo rojeni za večno življenje.




