
 

 
 

      V NEDELJO, 14. 4. 2013 OB 7. URI  NA  GLAZIJI 

 
Vabimo vas na čudovito pot okoli Marije Bistrice v Hrvaškem Zagorju. 

Peljali se bomo proti Šentjurju pri Celju, čez mejni prehod proti Zlatar Bistrici in 

v Marijo Bistrico – znano romarsko središče. 

Marija Bistrica je največje Marijino svetišče na Hrvaškem. Od Zagreba je 

oddaljeno okrog 30 km  ter  40 km od Krapine, v vznožju Medvednice na SV 

delu.  

Prvič se omenja ime mesta leta 1209. Je najznamenitejše hrvaško svetišče z 

baziliko Marije Bistriške in pritegne več kot 800.000 romarjev iz celega sveta, 

kar je pripomoglo k razvoju turizma v mestu. 

Značilnost kraja je čudežni kip Črne Marije, ki se je prvotno nahajal v kapelici 

nad Marijo Bistrico in je bil zaradi nevarnosti turškega napada vzidan v 

župnijsko cerkev, kjer so ga vnovič odkrili leta 1684. 

Poleg čudovite bazilike je na ogled še Kalvarija – hrib nad mestom, s postajami 

Križeve poti, ki vsaka zase predstavlja umetniško delo znanih hrvaških kiparjev. 

Za hribom se nahaja samostan Bosonogih karmeličanskih sester. 

 

Čudovita je stalna postavitev skulptur na velikem odprtem prostoru nad mestom, 

ki je nastala  z večletno udeležbo kiparjev, rezbarjev in drugih umetnikov v 

vsakoletni koloniji. 

 

Okrog mesta poteka čudovita lahka pohodna pot »ZA DUŠO IN TELO« - 

ustanovitelj poti Mirko Fulir. Pot se prične pri baziliki in nadaljuje na Kalvarijo 

po Križevi poti, kjer bomo tudi mi pričeli našo pohodno pot. Obiskali bomo 8 

kontrolnih točk ob poti ter si ogledali zanimivosti ob njej.  

 

Malica in pijača iz nahrbtnika. Pot je nezahtevna in jo bomo prehodili v 5 urah 

ter je primerna za vse starostne skupine. Dolžina poti je 15 km. Najnižja točka 

poti 166 m.n.v, najvišja pa 277 m.n.v. 

Pohod bosta vodila VPD ZZV Celje Franjo Kunej in Franja Ferk. Prijavite se na 

tel. št. 031 706 509  - Franjo in 051 320 988 – Franja in  na avtobusu plačate 

15.- € za prevoz. 

 

OBVEZNO S SABO OSEBNI DOKUMENT (PREGLEJTE VELJAVNOST!) – 

ZA PRESTOP MEJE! 
 

                       VABLJENI NA POT ZA »DUŠO IN TELO«! 


