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»Biser bistriškega svetišča je znameniti kip Matere Božje 
Bistričke. Kip ni dragocenost ali posebna umetnina. 
Izdelan je iz lesa in na prvi pogled s svojo skromnostjo in 
temnim obrazom deluje zelo običajno. Vendar dlje kot ga 
opazujemo, bolj dojemamo notranjo lepoto. Čez čas nas 
nenavadni kipec povsem prevzame in ob njegovi 
prisotnosti dojamemo smisel besed iz Svetega pisma... 
Marija Bistrica je največje romarsko središče Zagorja, 
oddaljeno od prestolnice samo 30 km.«

 
PROGRAM IZLETA  
Odhod avtobusa ob 6:00 uri – Gostilna Prodnar. 

Vožnja mimo Maribora čez mejni prehod vse do Gornje Stubice. Tu se bomo ustavili in si ogledali 

Gupčevo lipo. Matija Gubec je bil voditelj kmečkih uporov 1573 leta. V neposredni bližini je 

spomenik posvečen „kmečkemu uporu“. Nato se bomo okrepčali z dobro malico »na žlico«. 

Nadaljevanje vožnje do romarskega kraja Marija Bistrica. Lectovo srce, značilno za to pokrajino, je 

simbol ljubezni in spoštovanja. Na glavnem trgu je trgovinica, kjer si bo lahko vsak našel oz. kupil 

»svoje« srce. V Mariji Bistrici nas bo sprejelo dekle v narodni noši in ponudilo medenjake in 

»gvirc«. Nadaljevali bomo z ogledom romarske cerkve Marije Bistrice in znamenite kalvarije. 

Vsako leto obišče kraj 800.000 romarjev. Marija v modri obleki se je prvič prikazala župniku 

Brezariću v 17. stoletju. Od takrat naprej so se začeli pojavljati čudeži. Naš naslednji postanek bo v 

vinski kleti. Gospodar nas bo sprejel in nam pokazal klet, predstavil njihovo delovanje, seveda pa 

bomo poskusili tudi njihovo vino. Nadaljevanje poti proti Varaždinu. Po prihodu v mesto sledi 

ogled z lokalnim vodnikom. Ustavili se bomo tudi na varaždinskem groblju, ki je znano kot 

najlepše pokopališče v Evropi in poseben spomenik parkovne arhitekture. Nekaj časa prosto za 

samostojne oglede. Preden se vrnemo nazaj v Slovenijo še postanek v gostišču, kjer nas bo čakala 

okusna večerja. Da pa bo zaključek dneva še pestrejši pa bomo imeli tudi živo glasbo. Po večerji 

vožnja do doma. Prihod domov v poznih večernih urah. 
 

*  *  * 

 PRISPEVEK SE PLAČA OB PRIJAVI  

 in  znaša: 
        

 za člane društva 25,00 €  
 

 za nečlane 56,00 €. 

 
 

 

 
 

V ceno je vključeno:  

- avtobusni prevoz  

- obisk/ogled Gubčeve lipe 

- topla malica - golaž 

- sprejem in program v Mariji Bistrici 

- obisk vinske kleti + degustacija 

- obisk varaždinskega groblja 

- večerja s kozarcem vina ali soka ter živo glasbo 

- zunanje oglede po programu 

- strokovno vodenje in organizacijo

Prijave in plačila: 

  Majda Poročnik – osebno ali tel. 040 572 208  ali  tsd.primoz.sentjanz@gmail.com 

- do zapolnitve mest na avtobusu oz. NNAAJJKKAASSNNEEJJEE    DDOO    NNEEDDEELLJJEE      1155..99..22001133! 
 

Za prestop meje potrebujete  veljaven osebni dokument ( osebno izkaznico ali potni list )! 
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