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Marijino vnebovzetje je največji Marijin praznik. In 
zdi se, da je ta praznik kot logično nadaljevanje in 
potrditev našega največjega praznika, velike noči, 
ki svoj vrhunec doseže v praznovanju Jezusovega 
Vnebohoda. Zato je to praznik veselja, ki jasno pokaže, 
kako Devica Marija kot posebna božja izvoljenka, 
doseže cilj – nebesa. 

Marijino Vnebovzetje nas spominja, za kako visoke 
cilje in kakšno neminljivo srečo je Bog ustvaril 
človeka. Seveda, če je človek le pripravljen sodelovati 
z Njim. Marija, ta žena, se je odlikovala v trdnem 
zaupanju v Boga in zvestobi ter pripravljenosti, da 
izpolni Njegovo voljo odrešenja. Slovenci smo Marijin 
narod in se radi zatekamo k naši Nebeški Materi. 
V tem odnosu do Marije so se oblikovale številne 
pobožnosti, ki se zasidrajo v srca ljudi. Od romanj v 
Marijina svetišča, do molitve rožnega venca, procesij, 
litanij in še bi lahko naštevali. V zadnjih desetletjih 
se je uveljavila na predvečer Marijinega praznika, 
procesija s svečkami za Marijinim kipom. Procesija 
ima svoj pomen. Če imenujemo Marijo Skrinja zaveze, 
lahko hitro najdemo povezave s Svetim pismom in 
osvajanjem Jerihe. Izraelci so nosili skrinjo zaveze 
in tako je padlo obzidje … Procesija za Marijinim 
kipom izraža intenzivnost naše prošnje Bogu in 
priprošnje Materi in Devici. Med procesijo se moli 
ali poje. Procesija se sklene v cerkvi, kjer romar gre 

okrog Marijinega oltarja. Tudi to ima svoj pomen. 
Ko človek simbolno stopa okrog Marijinega oltarja, 
povabi Marijo na svojo življenjsko pot, da Marija s 
svojo zgodbo odgovarja na naša življenjska vprašanja 
in situacije. Vsaka prava marijanska pobožnost nas 
slej ali prej pripelje do Kristusa, tako tudi romanje za 
»veliko mašo«. 
Mnogo lažje bomo hodili skozi življenje, če se bomo 
zaupali in priporočali naši Materi in Devici. Prepustimo 
se njenemu vodstvu, prepustimo se njeni materinski 
roki. Če nas bo ona vodila, bo naš čolnič življenja varno 
plul po morju življenja. Mati Marija je najbolj varna in 
najhitrejša pot do Jezusa. Kakor je Jezus prišel do nas 
po Mariji, tudi mi prihajamo po Mariji do Jezusa.
Na vrhuncu poletja praznuje Cerkev praznik Marijinega 
Vnebovzetja. Marija z dušo in telesom vzeta v nebo. 
V Mariji slavimo, da celo v smrti z dušo in telesom 
pridemo k Bogu. Telo bo razpadlo – toda s tem 
praznikom verujemo, da bomo z vsemi izkušnjami, ki 
smo jih pridobili v telesu, sprejeti v Božje Kraljestvo. 
Vse globoke izkušnje doživimo preko telesa: izkušnjo 
ljubezni, prijateljstva, žalovanja, upanja in trpljenja. 
To je torej praznik, ki poudarja dostojanstvo telesa. 
In v Mariji nas bogoslužje usmerja na stvarjenje. 
Vnebovzetje nas vabi, da doživimo lepoto stvarstva 
pa tudi njegovo zdravilno moč. Zato tudi blagoslov 
cvetja in zelišč na veliko mašo ali velik šmaren.

p. Toni Brinjovc, župnik
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Že nekaj let tradicionalno z našim župnijskim pevskim 
zborom pripravljamo koncerte v sklopu priprave na 
praznovanje našega osrednjega Marijinega praznika: 
Marijinega Vnebovzetja ali »Velke meše«.
Letos smo se odločili, da bomo po celodnevnem 
češčenju Najsvetejšega v petek, 12. avgusta, po 
večerni sveti maši, ta dan sklenili s koncertom 
Evharističnih pesmi.
O evharistiji Katekizem Katoliške Cerkve (1324-
1327) pravi takole: »Evharistija je vir in višek vsega 
krščanskega življenja. V evharistiji dosegata svoj 
vrhunec dejavnost, s katero Bog posvečuje nas, in naše 
češčenje, ki ga izkazujemo Bogu. Presveta evharistija 
obsega ves duhovni zaklad Cerkve: Kristusa samega, 
naše velikonočno Jagnje. Evharistija označuje in 
uresničuje občestvo božjega življenja in edinost 
božjega ljudstva. Z obhajanjem evharistije se že 
zedinjamo z nebeškim bogoslužjem in imamo vnaprej 
delež pri večnem življenju«.
Zapeli smo pesmi, ki jih navadno prepevamo pri 
obhajilu. Na začetku nas je v koncert s svojimi 
izbranimi mislimi in besedami uvedel naš župnik, 
pater Toni Brinjovc. Zaradi zbranosti se med pesmimi 
se ni ploskalo. Tako je vsak obiskovalec koncerta imel 
možnost, da pesem doživi malo drugače; bila je kot 
molitev, meditacija …
V imenu pevcev in v svojem imenu se iskreno 
zahvaljujem vsem obiskovalcem koncerta, ki so 
dodobra napolnili našo župnijsko Cerkev. Iskreni 
Bog plati patru Toniju Brinjovcu za uvodne misli in 
besede, ter patru Andreju Mohorčiču za osvežitev po 
sklepu koncerta. Naj nas ta koncert, kot del mozaika 
skupnega praznovanja, bogati in nam daje notranjo 
moč na poteh našega vsakdana. 

Matej Pucko, zborovodja in organist

Člani Kulturnega društva Gomilički dégaši smo se v 
četrtek, 4. avgusta, udeležili Etno večera v Moravskih 
toplicah. Kljub dvournemu programu in veliki vročini 
smo zaigrali na instrumente, ki izvirajo iz kmečkih 
orodij, in predstavili kulturno dediščino. Muzikantje 
so včasih imeli vzdevek dégaši, zato smo si pred leti 
nadeli ime po kraju Gomilica, od koder prihajamo in 
po dégaših – muzikantih.

KONCERT EVHARISTIČNIH PESMI 
ŽUPNIJSKEGA PEVSKEGA ZBORA
MARIJA POD LOGOM

KD GOMILIČKI DÉGAŠI NA ETNO 
VEČERU V MORAVSKIH TOPLICAH

Balinarska sekcija Društva upokojencev Turnišče se je 
v četrtek, 4. avgusta, udeležila Turnirja v balinanju ob 
praznovanju Občinskega praznika, ki so ga organizirali 
Športna zveza Ljutomer, Društvo upokojencev 
Ljutomer in Občina Ljutomer. Vabilo za sodelovanje 
na turnirju smo prejeli drugič in se tokrat z dvema 
ekipama udeležili tekmovanja. Med 14 sodelujočimi 
ekipami smo dosegli 4. mesto.

AKTIVNOSTI DRUŠTVA UPOKOJENCEV 
TURNIŠČE

En dan prej, v sredo, 3. avgusta, pa sta naša ribiča 
bila na ribiškem tekmovanju ob gramoznici Mota 
pri Ljutomeru. Alojz Horvat in Anton Sep sta v svoje 
posode privabila manj rib in lahko bi rekli, da sta bila 
do rib na račun slabšega rezultata prizanesljivejša. 
Predvsem pa je pomembnejše druženje v naravi z 
drugimi upokojenci – ribiči, ki je bilo zelo prijetno.
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V pričakovanju Velke maše, 15. avgusta, smo v 
soboto, 13. avgusta ob 12. uri, konec tedna obogatili s 
Srečanjem upokojencev Občine Turnišče. Srečanje je 
bilo namenjeno vsem upokojencem domače občine, 
na katerega se je prijavilo skoraj 160 upokojencev, a 
se jih nekaj nato ni udeležilo. Prisotne sva pozdravila 
in jim namenila nekaj uvodnih besed srečanja, ki naj 
bi postalo tradicionalno, predsednica DU Turnišče, 
Danica Kocet in domači župan – g. Borut Horvat. 

Zadovoljni s kosilom, postrežbo in programom 
Kulturnega društva »Štefan Raj« Turnišče, smo si 
kasneje popoldne rekli »nasvidenje« prihodnje leto. 
Hvala Občini Turnišče za organizacijo in celotno 
finančno podporo srečanja, vsem članom v Društvu 
upokojencev Turnišče pa hvala za pomoč pri 
organizaciji.
Ostanimo zdravi in dobre volje v pričakovanju 
srečanja v prihodnjem letu.

Danica Kocet 
predsednica DU Turnišče

2. SREČANJE UPOKOJECEV OBČINE 
TURNIŠČE 

Spoštovane upokojenke in upokojenci. Veseli nas, 
da ste se odzvali vabilu Občine Turnišče in Društva 
upokojencev Turnišče ter se udeležili tega srečanja, ki 
bo postalo tradicionalno v sklopu praznovanja Velike 
maše. S tem se Vam želimo zahvaliti za vaš doprinos k 
razvoju in prepoznavnosti v času, ko ste bili zaposleni, 
kot tudi sedaj, ko ste aktivni člani društev v občini. 
Ta dan je namenjen vam, da se lahko spet družimo 
po omejitvah zaradi korone. Upam, da se boste v 
naslednjih letih odzvali našemu vabilu še v večjem 
številu.

NAGOVOR ŽUPANA BORUTA HORVATA 
NA SREČANJU UPOKOJENCEV NA 
SREČANJU

Kulturno društvo »Štefan Raj« Turnišče je v soboto, 13 
avgusta ob 13. uri, po srečanju upokojencev, izvedlo 
prireditev Pojemo za vas. Na prireditvi so sodelovali 
ljudski pevci iz Nedelice, Renkovec, Gomilic in Lipe 
ter pevke ljudskih pesmi iz Beznovec in Turnišča. Vseh 
skupaj nas je prepevalo nekje 50 glasov. Naša zvesta 
publika so bili tudi starejši občani, ki so opravljali 
srečanje in druženje, mi pa smo jim ob tem zapeli. Za 
pripravo pevskega srečanja se zahvaljujemo Občini 
Turnišče za sponzorstvo in vso pomoč. Zahvaljujemo 
se tudi županu g. Borutu Horvatu za pozdravni 
nagovor, JSKD izpostavi Lendava za pripravo gradiva, 

KULTURNO DRUŠTVO ŠTEFAN RAJ S 
PRIREDITVIJO »POJEMO ZA VAS«
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Kolesarski klub Varaški šujstri je v preteklem mesecu 
sodeloval kar na treh prireditvah. Zadnjo soboto v 
juliju smo v okviru Polanskih dnevov sodelovali na 
prireditvi Vsi klačimo. Dvanajst članov kolesarskega 
kluba se je s kolesi zapeljalo na progi iz Velike Polane, 
do Gomilic, Nedelice, Brezovice do Copekovega mlina 
v Mali Polani in na cilj v Veliko Polano, kjer je sledila 
pogostitev in druženje.
V petek, 19. avgusta, smo v dveh okrnjenih skupinah 
sodelovali na Jenamena festivalu v Črenšovcih 
in na 60. Radgonskem sejmu, kjer smo nastopili s 
starodobnimi kolesi v starodavni opremi. Prikazali 
smo izdelavo čevljev na nekdanji obrtniški način, 
izpred petdesetih let, ko je v Turnišču bilo veliko 
domačih čevljarjev, ki so svoje izdelke s kolesi vozili 
na sejme daleč naokrog. Veliko zanimanja smo poželi 
zlasti z vožnjo s starodobnimi kolesi. Naš nastop je 
posnela TV AS, predstavili pa smo se tudi na radiu 
Murski val.

Anton Sep
predsednik Kolesarskega kluba Varaški Šujstri

AKTIVNOSTI KOLESARSKEGA KLUBA 
VARAŠKI ŠUJSTRI

Radenski za sponzoriranje pijače, NK Turnišče 
za pripravo pogostitve, Martini Vuk za vodenje 
programa, Gasilski zvezi Turnišče za redarstvo in še bi 
lahko naštevala. Vsem, ki ste bili del tega, hvala lepa 
še enkrat. 

Tatjana Dravec Vuk 
predsednica Kulturnega društva

 »Štefan Raj« Turnišče
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OBVESTILA

V prvi fazi rekonstrukcije Zdravstvene postaje se ureja javno parkirišče. Splošna ambulanta je v času 
rekonstrukcije preseljena v Večnamenski center (Cvetna ulica 1A).

Dostop do Zdravstvene postaje, kjer še naprej nemoteno delujeta Zobozdravstvena ambulanta in Lekarniška 
podružnica Turnišče, je zaradi gradbenih del možen le iz strani šolskega igrišča. Za parkirni prostor predlagamo 
parkirišče pri Pošti Turnišče (100 metrov).

Lekarniška podružnica Turnišče je normalno odprta v rednem delovnem času:
PON, TOR, SRE, PET: 7.00 - 10.30; 11.00 - 15.00
ČET: 11.00 - 16.00; 16.30 - 19.00

ZAČETEK IZVAJANJA GRADBENIH DEL REKONSTRUKCIJE ZDRAVSTVENE 
POSTAJE TURNIŠČE
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K plesu v folklorni skupini Kulturnega društva “Štefan Raj” Turnišče vabimo nove pare in posameznike, da se 
nam pridružijo in s svojimi plesnimi koraki pomagajo še naprej ohranjati kulturno izročilo in dediščino našega 
kraja in okolice. Pridi na svojo prvo plesno vajo in se nam pridruži! Za vse informacije sta vam na voljo Urška 
Černi (031 350 503) in Aleš Balažic (040 323 849).

ZAPLEŠI TUDI TI S FOLKLORNO SKUPINO KULTURNEGA DRUŠTVA »ŠTEFAN 
RAJ« TURNIŠČE

www.turnisce.si
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 16.–22. SEPTEMBER 2022

Izstopimo iz avta in stopimo skupaj.  
1.  V svoji občini predlagaj 

boljše pogoje za hojo, 
kolesarjenje in javni 
prevoz.

2.   Za več zabave na poti se 
poveži in prevažaj skupaj 
s prijatelji, sosedi ali 
sodelavci. 

3.  Omeji vožnje na le 
najnujnejše opravke: 
uporabljaj digitalna orodja 
in spletne povezave.

Trajnostno povezani.
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Izdajatelj: Občina Turnišče; Fotografije: IDEA TV; Občina Turnišče; KD Gomilički degaši; KK Varaški šujstri, KD “Štefan Raj” Turnišče; Naklada 1000 
izvodov; Varaški list Občine Turnišče ni naprodaj, prejme ga vsako gospodinjstvo v občini Turnišče brezplačno.

Informacije za Varaški list posredujte na tel.: (02) 572 22 24 ali na e-naslov: info@turnisce.si.

DRUŠTVO ZA ZAŠČITO ŽIVALI POMURJA
AKCIJA STERILIZACIJ IN KASTRACIJ

20 % popust pri ceni storitve
NA VSEH VETERINARSKIH AMBULANTAH
v POMURJU, MOŠKANJCIH in ORMOŽU

od 1. 9. do 31. 10. 2022
PREDHODNO SE NAROČITE NA IZBRANO VETERINARSKO POSTAJO: 

VETERINA
ŠKARICA
 Ulica Ivana Regenta 37   
      9000 Murska Sobota
 041 615 534

VETERINARSKA POSTAJA 
LENDAVA d.o.o.
 Kolodvorska ulica 37
      9220 Lendava
 031 343 658

VETERINARSKA AMBULANTA 
LJUTOMER d.o.o
 Razlagova ulica 7
      9240 Ljutomer
 02 584 85 55

VETERINARIA MURSKA 
SOBOTA d.o.o.
 Markišavska ul. 3
      9000 Murska Sobota
 02 521 38 57

ŠANTL VETERINARSKA 
AMBULANTA d.o.o.
 Bolehnečici 4/c
      9244 Sv. Jurij ob Ščavnici
 051 311 310

NABERGOJ, VETERINARSKI 
INŽENIRING  d.o.o.
 Dolga ulica 30
      Moravske Toplice
 02 548 12 30

VETERINARSKA POSTAJA 
RADGONA
 Partizanska c.44
      9250 Gornja Radgona
 02 564 85 90

VETERINARSKA AMBULANTA 
VERNIK D.O.O.
 Moškanjci 79
      2272 Gorišnica
 02 743 03 00

VETERINARSKA POSTAJA 
ORMOŽ d.o.o.
 Ljutomerska cesta 25
      2270 Ormož
 02 740 43 00

ŠIRITE BESEDO: Če veste, da vaši sosedje, sorodniki ali znanci nimajo steriliziranih/kastriranih svojih 
mačk, jim predlagajte, da to storijo sedaj, ko je ceneje. Ste pripravljeni v vaši vasi ali okolici (ulici) 
raznositi letake o akciji? Sporočite na mail: dzzpom@gmail.com in vam dostavimo letake.

POMOČ: Če je strošek še zmeraj prevelik, bomo pomagali. Če se živali ne pustijo prijeti, pomagamo pri 
ulovu. Če nimate prevoza, pomagamo pri tem.  070 879 212.

POZOR! Psi naj bodo na povodcih, mačko pripeljite v prenosni kletki, da vam ne pobegne! Če 
nimate prenosne kletke, vam jo posodimo.  070 879 212.

KUPON ODREŽITE, IZPOLNITE IN PRINESITE S SEBOJ NA POSTAJO. 
Za vedno smo odgovorni za tisto, kar smo udomačili!

IZVOD ZA VETERINARSKO POSTAJO

AKCIJA
S / K 2022/II.

IZVOD ZA DRUŠTVO

 

PODATKI O LASTNIKU ŽIVALI (vpišite):

Ime in Priimek:

Naslov:

Občina:

Tel. št. / e-pošta:

Pes (vpišite število pri posameznem spolu): Ž M 

Mačka (vpišite število pri posameznem spolu):      Ž      M  

P O M E M B N O !
Z enim kuponom lahko popust uveljavite za več živali.

Pred sterilizacijo oz. kastracijo mora biti vaša žival zdrava in razglistena!
Po zaključku akcije bomo izžrebali 5 nagrajencev, katerim bomo podelili nagrade!


