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Predstava na prostem, pri Ivanovem izviru

Predstavo Božična noč bomo v organizaciji Turistično narodopisnega
društva Razkrižje uprizorili že 22. sezono zapored. 

Izvedba predstave predstavlja tehnično zelo zahteven projekt, ki je umeščen v 
čudovito naravno okolje ob Ivanovem izviru. Poleg ustrezne scenske postavitve, ki se 
po terenu strmo dviga, je poskrbljeno za ustrezno kostumografijo igralcev, osvetljavo in 
ozvočenje. V predstavi sodelujejo tudi pevci mešanega pevskega zbora Župnije Razkrižje 
in učenci Osnovne šole Janeza Kuharja Razkrižje. Skupaj s tehničnim osebjem v predstavi 
sodeluje okrog 120 ljudi. Velika dodana vrednost v predstavi so pevske sposobnosti vseh 
glavnih igralcev, ki del svojih vlog tudi odpojejo. Šestdesetminutna 
predstava poteka zelo dinamično. V šestih slikah se predstavijo prizori 
po svetopisemskem izročilu Kristusovega rojstva, ki mu ustvarjalci 
sledijo z veliko natančnostjo: Angel Gabriel obišče Marijo, Marija 
obišče sorodnico Elizabeto, Potovanje Jožefa in Marije v Betlehem, 
Iskanje prenočišča, Namestitev v štalici,  Rojstvo in prihod svetih treh 
kraljev.

Predstava Božična noč pri Ivanovem izviru na Razkrižju bo uprizorjena:
• na Sveti večer, v torek, 24. decembra 2019, ob 19. uri
• in ponovljena še v soboto, 4. januarja 2020, ob 18. uri.

Z namenom, da bi vam obogatili praznične dni, vas prijazno 
vabimo na ogled predstave Božična noč. Za ogled predstave 
ne zaračunavamo vstopnine, veseli pa bomo vsakršnega 
prostovoljnega prispevka.

Ustvarjalci predstave vam želimo miren božič 
in vse dobro v letu 2020!

Božična noč 2019
na Razkrižju



 Ş Od 25. 11. 2019 do 1. 12. 2019 bodo v okviru Župnijske Karitas Razkrižje  
                           potekale aktivnosti v sklopu Tedna Karitas.

 Ş V petek,  29. 11. 2019, ob 17. uri bo v prostorih OŠ Razkrižje dobrodelna prireditev  
                                                       Za boljši jutri naših otrok. Po prireditvi pa božični bazar.

 Ş V soboto, 30. 11. 2019, ob 17. uri bo blagoslov adventno-božičnega drevesa  
                 v križišču na Razkrižju.

 Ş V nedeljo, 1. 12. 2019, ob 17. uri bo blagoslov adventnega venca pri kapeli na Gibini.
 Ş V četrtek, 5. 12. 2019, ob 16. uri bo Miklavževanje v  cerkvi.
 Ş V nedeljo, 8. 12. 2019, ob 15. uri bo v Domu kulture Razkrižje prireditev z naslovom Štrigova   

                Razkrižju. Gre za kulturno-umetniški program, ki so ga pripravili  
               člani KUD-a Sveti Jeronim Štrigova.

 Ş V petek, 20. 12. 2019, ob 9.15 v vrtcu pri OŠ Razkrižje prihod Božička za otroke vrtca in  
               tiste otroke, ki vrtca še ne obiskujejo.

 Ş V torek, 24. 12. 2019, dopoldan bo plesno rajanje na OŠ Razkrižje.
 Ş Na sveti večer, v torek, 24. 12. 2019, ob 19. uri bo pri Ivanovem izviru na Razkrižju uprizorjena  

                                          predstava Božična noč. Takoj po predstavi, ob    
        20.30 uri, bo polnočnica v Župnijski cerkvi Svetega Janeza Nepomuka.

 Ş V četrtek, 26. 12. 2019, na Štefanovo, bo ob 17. uri blagoslov jaslic pri kapelici na Gibini.
 Ş V soboto, 4. 1. 2020, ob 18. uri, bo pri Ivanovem izviru na Razkrižju 

                  ponovitev predstave Božična noč. 

Koledar prireditev in dogodkov
»Veseli december 2019«


