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AVSTRIJSKA KOROŠKA - postni prti  
KRKA, VOVBRE, LOČE in MARIA WÖRTH 

 

 
  

Tradicija postnih prtov se je ohranila iz tisočletne cerkvene navade. Prvotni namen je bil zakritje oltarja v postnem 
času. Tudi oči obiskovalcev svetih maš naj bi se postile v postnem času. Bogata poslikava postnih prtov pa je služila 

tudi verskemu poduku. Postni prti so bili biblija za tiste, ki niso znali brati. Hkrati so najstarejše priče vere, kulture in 
šeg v deželi. Večina postnih prtov se je v teku časa izgubila. Na Koroškem pa se je veliko teh dragocenosti ohranilo in 

se uporabljajo tudi v današnjem času – kot post za oči.  
 
 

sobota, 16. marec      duhovno vodstvo: župnik, g. Jure Koželj 
 

 

Odhod avtobusa iz dogovorjenih krajev v jutranjih urah. Vožnja v Avstrijo na Koroško, kjer je naš prvi cilj 
KRKA, kraj kjer je leta 1043 grofica sv. Hema ustanovila prvi ženski samostan. V 12. stol. so zgradili mogočno 
cerkev, ki je bila vse do leta 1788 stolnica Krške škofije. Ogled bogato opremljene notranjosti s 16m visokim 
glavnim oltarjem, vrhunsko rezbarsko umetnino in kripto, kjer počivajo Hemini posmrtni ostanki. Tukaj hranijo 
največji še ohranjeni postni prt na Koroškem, velik 80m2 z 99 prizori iz Stare in Nove zaveze, ki je tudi 
najstarejši in umetniško najdragocenejši postni prt na Koroškem (1458, mojster Konrad iz Brež). Po maši 
vožnja v VOVBRE, kjer obiščemo poznogotsko cerkev z drugim najstarejšim postnim prtom na Koroškem (iz 
leta 1504), s 36 scenami iz Stare in Nove zaveze. Izredno dobro ohranjeni prt s svojimi poslikavami gledalca, 
tudi v zadnji vrsti cerkve, pritegne kot celostna umetnina prav tako kakor posamezne slike. Prt se predstavlja 
kot bogata verska slikanica, v kateri gledalec, opazovalec, občudovalec, verujoči odkriva in spoznava globino 
izpovedi krščanske vere. V nadaljevanju se v bližnjem kraju Griffen ustavimo v dobri koroški gostilni, kjer se z 
odličnim kosilom dobro okrepčamo. Naše romanje nadaljujemo ob Vrbskem jezeru, na polotoku MARIA 
WÖRTH, kjer si ogledamo poznogotsko župnijsko cerkev z romansko kostnico ter se sprehodimo ob slikoviti 
obali tega največjega koroškega jezera. Naš zadnji postanek naredimo v LOČAH, kjer v farni cerkvi visi Loški 
postni prt, delo akademskega slikarja Valentina Omana. Za razliko od večine koroških postnih prtov, je ta 
sodoben, ustvarjen leta 2007. Upodablja zgodbo o trpljenju, najbolj klasična od vseh zgodb o trpljenju – križev 
pot. Jezusov pasijon nam od postaje do postaje govori o nasilju in Jezusovem trpljenju, posredno pa o 
grozodejstvih, ki prizadenejo tudi ljudi našega časa. S svojimi 8x5 metri šteje med večje postne prte na 
Koroškem. In že smo na poti proti domu, kamor se polni lepih doživetij vrnemo v poznih večernih urah. 
 

CENA: 55 EUR (45 potnikov)            

Cena je izračunana oktobra 2018. 
 

V ceno je vključeno: avtobusni prevoz po programu, cestnine, parkirnine, kosilo, vstopnina v Krki, 
organizacija, strokovno vodstvo romanja, nezgodno zavarovanje in DDV. 
Odstopnino v znesku 3 EUR nudimo v kolikor bi zaradi bolezni, smrti v družini ali višje sile  potovanje morali 
odpovedati. 
Splošni pogoji so sestavni del programa in so objavljeni na spletni strani www.aritours.si 
 

 

Prijave se zbirajo v župnijskih uradih do zasedbe prostih mest! 

 

Aritours že 26 let z vami in za vas! 
romanje z Aritoursom = zajamčena kakovost 
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