
besedilo in fotografije Zavod Marianum Veržej, Čebelarstvo Tigeli - Čebelarski muzej,  
TND Razkrižje, Terme Banovci. izdal Center DUO Veržej. 

založil Zavod Marianum Veržej. oblikoval . naklada 4.000 izvodov. november 2018.

Razstava slovenskih jaslic, otroških jaslic in jaslic iz krep 
papirja, v Puščenjakovi dvorani Centra DUO Veržej 
od 7. 12. 2018 do 2. 2. 2019 
☞ ob delavnikih od 9. do 15. ure, 
☞ ob sobotah od 9. do 12. ure (ob nedeljah po dogovoru)
☞ 23., 25., 26., 30. 12. 2018 ter  1. in 2. 1. 2019   

vsak dan od 13. do 17. ure
Zavod Marianum Veržej # Puščenjakova ulica 1 # 9241 Veržej 
051 654 778 (TIC Veržej) # center.duo@marianum.si #  www.marianum.si

Razstava medenih hišk  
v Čebelarstvu Tigeli - Čebelarski muzej 
od 10. 12. 2018 do 6. 1. 2019
☞ vsak dan od ponedeljka do sobote od 12. do 17. ure
☞ ob nedeljah in praznikih po predhodnem dogovoru
☞ 24. in 25. 12. 2018 - zaprto; 31. 12. 2018 in 1. 1. 2019 - zaprto!
Čebelarstvo Tigeli # Kolodvorska 33 # 9241 Veržej # 031 761 680 (Dragica Tigeli) 
jozef.tigeli@gmail.com # www.cebelarski-muzej.si

Predstava Božična noč pri Ivanovem izviru na Razkrižju
☞ na sveti večer, v ponedeljek, 24. 12. 2018 ob 19. uri  

(takoj po predstavi bo polnočnica v bližnji romarski cerkvi  
Sv. Janeza Nepomuka),

☞ v soboto, 5. 1. 2019 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
od 14. 12. 2018 do 6. 1. 2018 
☞ 14. 12. 2018 ob 18. uri ≈ slavnostni prižig luči in otvoritev jaslic 
☞ 15. 12. 2018 ob 15. uri  ≈ Božični sejem na vasi
☞ 26. 12. 2018 ob 18. uri ≈ Božični koncert pri gasilskem domu

Dogajanje pred hotelom Term Banovci
☞ 21. 12. 2018 ob 15. uri ≈ Božični bazar 
☞ 22. 12. 2018  ob 15. uri ≈ Božični bazar s koncertom božičnih pesmi 
☞ 23. 12. 2018 ob 13. uri ≈ Božični bazar 
☞ 25. 12. 2018 ob 15. uri ≈ Božični bazar  

z otroško gledališko predstavo in obiskom Božička
☞ 26. 12. 2018  ob 15. uri ≈ Božični bazar 

NOVOST!
Božični pohod 
Izpred Gasilskega doma v Banovcih bo krenil 23. 12. 2018  
ob 14. uri. Podali se bomo do razstave jaslic v Rokodelskem 
centru DUO Veržej, nadaljevali do razstave medenih hišk v 
Čebelarskem muzeju in si v mraku ogledali Božično vas Banovci.

PGD Banovci in vaščani Banovcev # Banovci 19 # 9241 Veržej 
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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Razstava slovenskih jaslic, otroških jaslic  
in jaslic iz krep papirja
V času družinskih praznikov je v Rokodelskem centru Ver-
žej še posebej praznično. Letošnjo, 11. razstavo slovenskih 

jaslic, na poseben način bo-
gatijo jaslice iz krep papirja, 
ustvarjalke Ane Jaušovec. 
Za popolno podobo božične 
noči poskrbijo še ostali jasli-
čarji in rokodelci s celotne 
Slovenije ter otroci osnov-
nih in srednjih šol ter vrtcev, 
ki sodelujejo na natečaju, ki 
ga vsako leto razpišemo. 

Ana Jaušovec prihaja iz Huma pri Ormožu. Je aktivna čla-
nica Prosvetnega društva Janez Trstenjak, kjer je že dve 
desetletji zelo aktivna tudi sekcija rokodelcev. Za delovanje 
slednje je najbolj zaslužna Ana Ratek, ki je sredi 90. let »za 
svojo dušo« opravila raziskavo o tradiciji in kulturi rokodel-
stva na širšem ormoškem območju. Ker je o različnih teh-
nik izdelovanja iz naravnih materialov, zlasti med ženska-
mi, zbrala veliko nesnovnega bogastva, se je v njih začela 
poskušati tudi sama. V sekcijo je pritegnila tudi številne 
ženske, med njimi tudi Ano Jaušovec, ki se je uveljavila kot 
unikatna izdelovalka jaslic iz krep papirja.  
Kot vse razstave do sedaj pa so obogatili tudi drugi priznani 
jasličarji iz celotne Slovenije ter naši najmlajši, ki sodelujejo 
na razstavi v sklopu natečaja. 

Razstava medenih hišk  
v Čebelarstvu Tigeli - Čebelarski muzej 
Ob obisku Čebelarstva Tigeli si boste v teh lepih prazničnih 
dneh skupaj z družino ali prijatelji lahko ogledali skupno 
kar 35 medenih hišk.
V soju božičnih lučk pa si boste polepšali božično pravljico z 
medenimi dobrotami.
Ne skrbite, če boste videli majhne hiške, v očeh vaših otrok 
bodo zelo velike.

Božična vas v Banovcih 
V skritem kotičku med Pr-
leškimi polji se bo letos 19. 
leto zapored majhna vasi-
ca Banovci odela v pravo 
božično vas. Sprehodili 
se boste lahko skozi pra-
znično okrašeno vas in 
občudovali razstavo bo-
žičnih jaslic vaščanov. 
Ob obisku božičnih tržnic 
v Termah Banovci in na 

sejmu na vasi boste zagotovo našli izvirno božično dari-
lo za svoje najdražje, se okrepčali s toplim napitkom in se 
posladkali s hišno sladico. Prisluhnili boste božičnemu kon-
certu ter ob pogledu na prasketajoč ogenj v kaminu poza-
bili 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.

Božična noč pri Ivanovem izviru na Razkrižju 2018
Predstavo Božična 
noč, bomo v organi-
zaciji Turistično na-
rodopisnega društva 
Razkrižje, uprizorili 
21. sezono zapored.
Izvedba predstave 
predstavlja tehnično 
zelo zahteven pro-
jekt, ki je umeščen 
v čudovito naravno 
okolje ob Ivanovem 
izviru. Poleg scenske 
postavitve, ki se po 
terenu strmo dviga, 
je poskrbljeno za ustrezno kostumografijo igralcev, osve-
tljavo in ozvočenje. Vsi glavni igralci v predstavi pokažejo 
vse svoje igralske in pevske sposobnosti. V predstavi sode-
luje tudi pevski zbor Župnije Razkrižje in učenci Osnovne 
šole Janeza Kuharja Razkrižje. Predstava traja eno uro in 
poteka zelo dinamično. V šestih slikah se predstavijo prizori 
po svetopisemskem izročilu Kristusovega rojstva, katere-
mu ustvarjalci sledimo z veliko natančnostjo: Angel Gabriel 
obišče Marijo, Marija obišče sorodnico Elizabeto, Potova-
nje Jožefa in Marije v Betlehem, Iskanje prenočišča, Name-
stitev v štalici ter Rojstvo in prihod Svetih treh kraljev.
Z namenom, da bi vam polepšali praznične dni, vas vljudno 
vabimo na ogled predstave Božična noč. Za ogled predsta-
ve ne zaračunavamo vstopnine, veseli pa bomo vsakršnega 
prostovoljnega prispevka.


