Marija Bistrica
Obilaznica "Za dušu i tijele - Mirko Fulir"
Nedjelja 16.01.2022. godine
U okruženju našeg najvećeg Marijanskog svetišta nalazi se vrlo zanimljiva obilaznica koju je osmislio i
obilježio Mirko Fulir (1948. – 2009.).
''…Naziv obilaznice je inspiriran osjećajima i potrebom duše i tijela. Dolazite na ovu
obilaznicu da bi prolazeći njome učinili dobro svome tijelu i kao i tisuće drugih našli duševni mir
u Svetištu Majke Božje Bistričke. Hodajući obilaznicom, pogledom se osvrnite prema Mariji
Bistrici i ostat će vam spoznaja da je ova obilaznica lijek za "dušu i tijele"...(Mirko Fulir)''
Obilaznica je sastavljena od četiri posebno obilježene šetnice koje se mogu obilaziti u cijelosti ili
svaka zasebno. Na kraju svake šetnice obilazak je moguće prekinuti a obilaznik se može vratiti u centar
Marije Bistrice za desetak minuta.
Plan izleta: Polazak na izlet je u nedjelju 16. siječnja u 8,00 sati iz Pierottijeve ulice. Ovisno o broju
prijavljenih putnika odredit ćemo vrstu prijevoza (autobus, kombi ili osobnim vozilima). Prijave za izlet su
obavezne i najkasnije do 12.01.2022. godine. Dolazak u Zagreb predviđa se za oko 18,00 sati.
Oprema: višeslojna odjeća, gojzerice, zaštita od kiše, vjetra, kapa, rukavice, baterijska svjetiljka, rezervna
odjeća
Hrana i voda: iz ruksaka ili po izboru u jednom od ugostiteljskih objekata
Troškovi: cijena prijevoza oko 80,00-100,00 kn po osobi (ovisno o vrsti prijevoza).
Zahtjevnost: oko 5 sati hoda, kondicijski srednje zahtjevno.
Možete sudjelovati na izletu i ako nemate osobno vozilo. Organizirati ćemo mjesto za vas. Ako imate pitanja
ili se želite prijaviti za izlet slobodno se javite na 098-9025-745 Glavina Zlatku.
NAPOMENA : Odazivom na izlet svaki pojedinac potvrđuje da ispunjava zdravstvene i psihofizičke uvjete za sigurno
sudjelovanje na istom, da izletu pristupa na osobnu odgovornost te da će se u skladu s planinarskom etikom pridržavati
plana izleta, odluka i uputa vodiča. Vodič ima pravo izmjene programa izleta obzirom na objektivne okolnosti na terenu.
SVI SUDIONICI IZLETA DUŽNI SU SE PRIDRŽAVATI NAPUTAKA I EPIDEMIOLOŠKIH PREPORUKA HRVATSKOG ZAVODA ZA
JAVNO ZDRAVSTVO KOJE PROPISUJU OSIGURANJE OPĆIH I POSEBNIH HIGIJENSKIH I SIGURNOSNIH UVJETA U SVEZI
COVID-19.

Za HPD Kapelu:
Mirjana i Zlatko

Glavina /098-9025-745/

