
Agatineskrivnosti
Ljubezenska zgodba med lepo 
mlado plemkinjo Agato 
Nürnberger iz Štraleka 
in edinim dedičem 
velikega hrastovškega 
gospostva, grofom 
Ivanom Friderikom 
Herbersteinom, 
ki je ob koncu 16. 
stoletja pomembno 
zaznamovala naše kraje, 
še vedno spoštljivo in 
skrivnostno bdi med nami. 

Spomenik Črni križ pri Hrastovcu 
še stoji kot kamnita priča preteklosti. Kot opomin na 
trpljenje slovenskega ljudstva pod grajsko gospodo, ki je 
tlačila ljudstvo in si prilagajala zakone in pravila, kot ji je 
ustrezalo. Težke dajatve, nasilja, telesna in duševna 
nesvoboda je pritisnila tlačana k tlom – toda popolnoma 
potlačila ga ni nikoli. Ljudstvo je iskalo duševne hrane in 
svobode tudi v fanatizmu, čakajoč čudeža, da ga osvobodi 
(skakači). Ker si naravnih pojavov niso znali drugače razložiti, 
so verjeli, da so krive tej bedi in nezgodam čarovnice. Vse 
to pa je s pridom izkoristila tudi gospoda, ki je obsodila 
čarovništva mlado dekle tudi samo zaradi iskrene ljubezni.

Zgodba Črni križ pri Hrastovcu, zgodovinska povest pravnika 
v Lenartu Ožbalta Ilauniga, je doživela že številne uprizoritve 
po prvi objavi 1928. leta.



Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja: Evropa investira v podeželje

Vabimo vas
v sredo 21. 8. 2013 ob 10. uri 

v malo dvorano Centra Slovenskih goric na 
javno predstavitev nove izdaje knjige Črni križ pri Hrastovcu, 

ki ostaja zvesta originalu dr. Ožbalta Ilauniga
in

v soboto 31. 8. 2013 ob 18. uri na Trg osvoboditve v Lenartu,
 od koder Vas bo Ovtar popeljal v življenje poznega 16. stoletja 

in skupaj z vami odkrival Agatine skrivnosti.

    Ovtar se bo z nami peš odpravil:

… v Lormanje na poroko Friderika z lepo Agato; 

… na grad Hrastovec, kjer bomo spoznali pretkanost 
in krutost hrastovške gospode;

… do Črnega križa, zaradi ganljivega Friderikovega slovesa od Agate; 

in nazaj do osrednjega lenarškega trga na srednjeveško tržnico,  
s pestro ponudbo domačih kulinaričnih poslastic 

in prikazom domačih obrti. 

Za vse, ki bodo v družinskem krogu (najmanj trije družinski člani) 
prehodili celotno pot, pripravljamo posebno presenečenje!

V primeru slabega vremena bo dogajanje prestavljeno 
na prvi vikend v septembru.

Spremljajte nas na www.lasovtar.si

Projekt pripravljajo:
Društvo za razvoj podeželja LAS Ovtar Slovenskih goric, Razvojna agencija Slovenske gorice d. o. o. 
in TIKIC Zelena centrala, Marija Šauperl s. p., 
v sodelovanju z občinami: Benedikt, Cerkvenjak, Lenart, Sveta Ana, Sveta Trojica v Slovenskih goricah 
in Sveti Jurij v Slovenskih goricah.


