
besedilo in fotografije Zavod Marianum Veržej, TND Razkrižje, Terme Banovci. izdal Center DUO Veržej. 
založil Zavod Marianum Veržej. oblikoval . naklada 5.000 izvodov. november 2017.

Jubilejna 10. razstava slovenskih jaslic, 
otroških jaslic in jaslic iz ličja 
v puščenjakovi dvorani centra duo veržej 
je na ogled od 1. 12. 2017 do 2. 2. 2018 
ob delavnikih in sobotah od 9.00 do 15.00 ure, 
ob nedeljah in praznikih po dogovoru.
Od 25. 12. 2017 do 2. 1. 2018 
vsak dan od 9.00 do 17.00 ure.

Božični koncert KD Slavko Osterc Veržej 
v cerkvi sv. mihaela v veržeju 
v sredo, 27. 12. 2017, ob 18. uri

Zavod Marianum Veržej, TIC Veržej  
Puščenjakova ulica 1, 9241 Veržej 
051 654 778, center.duo@marianum.si, www.marianum.si

Jubilejna 20. sezona uprizoritve 
predstave Božična noč  
pri ivanovem izviru na razkrižju

Predstava bo uprizorjena na sveti večer,  
v nedeljo, 24. 12. 2017, ob 19. uri (takoj po predstavi 
polnočnica v bližnji romarski cerkvi Sv. Janeza 
Nepomuka), in v soboto, 6. 1. 2018, ob 18. uri.

Turistično narodopisno društvo Razkrižje, 
TIC Razkrižje, Šafarsko 42, 9246 Razkrižje 
02 584 99 12, 041 878 448 
tic@razkrizje.si, www.razkrizje.si

Božična vas v naselju banovci

je na ogled od 9. 12. 2017 do 6. 1. 2018. 
slavnostni prižig luči in otvoritev jaslic 
v soboto, 9. 12. 2017, ob 18. uri.

16. 12. 2017 ob 15. uri božični sejem na vasi

23. 12. 2017 ob 18. uri božiček na vasi 
26. 12. 2017 ob 18. uri božični koncert

Prostovoljno gasilsko društvo, Turistično društvo  
in Športno-rekreacijsko društvo z vaščani Banovec 

Božični bazar pred hotelom term banovci

15. 12. 2017 ob 15. uri bazar s koncertom božičnih pesmi 
16. 12. 2017 ob 15. uri bazar

22. 12. 2017 ob 15. uri bazar s koncertom božičnih pesmi

23. 12. 2017 ob 15. uri bazar

25. 12. 2017 ob 15. uri bazar z otroško predstavo 
gledališča ku-kuc in obiskom božička

26. 12. 2017 ob 15. uri  bazar

Terme Banovci d.o.o., Banovci 1a, 9241 Veržej 
02 513 14 65, www.terme-banovci.si 
terme.banovci@terme-banovci.si
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Jubilejna 10. razstava  
slovenskih jaslic, otroških jaslic 

in jaslic iz ličja 
v puščenjakovi dvorani rokodelskega centra duo veržej 

Božični koncert  
KD Slavko Osterc Veržej 

v cerkvi sv. mihaela v veržeju

Jubilejna 20. sezona uprizoritve 
predstave Božična noč 

pri ivanovem izviru na razkrižju

Božična vas 
v naselju banovci

Božični bazar
v termah banovci



Razstava slovenskih jaslic, 
otroških jaslic in jaslic iz ličja 
v puščenjakovi dvorani centra duo veržej 
V času družinskih praznikov je v Rokodelskem centru 
Veržej še posebej pestro. Letošnjo, jubilejno 10. razstavo 
slovenskih jaslic, na poseben način bogatijo jaslice po-
murskih ustvarjalk iz LIČJA. Za popolno podobo božične 
noči pa poskrbijo še ostali jasličarji in rokodelci s celotne 
Slovenije ter otroci osnovnih in srednjih šol ter vrtcev, ki 
sodelujejo na natečaju, ki ga vsako leto razpišemo. 

OB JUBILEJNI RAZSTAVI
Razstava slovenskih jaslic v Veržeju sega v letu 2008, ko 
smo, takrat še v Marijanišču, prvič gostili jasličarje v sklo-
pu vseslovenske razstave, ki jo tradicionalno pripravlja 
Društvo jasličarjev Slovenije. Ker je bila razstava med lo-
kalnimi obiskovalci dobro sprejeta, tudi sodelujoči pa so 
bili zadovoljni s kvalitetno predstavitvijo njihovih malih 
umetnin, smo z razstavo nadaljevali. Pomembno pri tem 
nam je bilo, da predvsem v lokalnem okolju vzpodbudimo 
rokodelce in jasličarje, da se kreativno izražajo in preizku-
sijo v izdelovanju jaslic. Na poseben način so izmed do-
mačih ustvarjalcev izstopale rokodelke, ki so izdelovale 
jaslice iz ličja. V ta namen smo letošnjo osrednjo razstavo 
namenili prav njim in njihovemu umetniškemu izrazu. Kot 
vse razstave do sedaj pa so obogatili tudi drugi priznani ja-
sličarji iz celotne Slovenije ter naši najmlajši, ki sodelujejo 
na razstavi v sklopu natečaja. 

 

Božična noč 2017 na Razkrižju
predstava na prostem pri ivanovem izviru

Predstava na prostem, pri Ivanovem izviru na Razkrižju, 
bo v organizaciji Turistično narodopisnega društva Raz-
križje, uprizorjena 20. jubilejno sezono.
Gre za tehnično zahteven projekt, ki je umeščen v čudo-
vito naravno okolje. Poleg ustrezne scenske postavitve, 
kostumografije, osvetljave in ozvočenja, glavni igral-
ci pokažejo vse svoje igralske in pevske sposobnosti. V 
predstavi sodeluje tudi celotni pevski zbor razkriške žu-
pnije. Skupaj s tehničnim osebjem v predstavi sodeluje 
nekaj čez 120 ljudi. 60-minutna predstava poteka zelo 
dinamično. V šestih slikah se predstavijo prizori po sve-
topisemskem izročilu Kristusovega rojstva, kateremu 
ustvarjalci sledimo z veliko natančnostjo.
Če želite za božično-novoletne praznike doživeti nekaj 
posebnega in izvirnega, ste prijazno vabljeni na ogled 
predstave Božična noč pri Ivanovem izviru, ki bo vsake-
mu obiskovalcu polepšala praznične dni.

Božična vas 
v naselju banovci

V skritem kotičku med Prleškimi polji se bo letos 18. leto 
zapored majhna vasica Banovci odela v pravo božično 
vas. Sprehodili se boste lahko skozi praznično okrašeno 
vas in občudovali razstavo božičnih jaslic vaščanov. 
Ob obisku božičnih tržnic v Termah Banovci boste za-
gotovo našli izvirno božično darilo za svoje najdražje, se 
okrepčali s toplim napitkom in se posladkali s hišno sla-
dico. Prisluhnili boste božičnemu koncertu ter ob pogle-
du na prasketajoč ogenj v kaminu pozabili na vsakdanje 
skrbi, nato pa se ogreli v prijetni termalni vodi in občutili 
skrivnosti v prleškem svetu savn.
Prepustite se skrivnostnemu čaru »veselega decembra« 
in doživite pravo zimsko pravljico.

Božični bazar 
pred hotelom term banovci


