
Župnija Marijinega prikazanja Strunjan 
Župnija sv. Mavra Izola 
Župnija sv. Jurija Piran 
Turisti�no društvo Strunjan 
 
 
Spoštovani. 
 
Župnija Strunjan, skupaj  z župnijama Izolo in Piran in Turisti�nim društvom Strunjan, pripravlja praznovanje 
obletnice Marijinega prikazanja (14. avgust 1512) tako, kot je ' bilo v�asih'. Letos pripravljamo 'procesijo z barkami iz 
Izole  v Strunjan. 
 
Spored praznovanja: 
�ETRTEK, 13. avgusta 

• 19.00 – sprejem  Strunjanske Marije v cerkvi Marije Alietske v Izoli. Koprski škof msgr. Metod Pirih bo 
najprej blagoslovil obnovljeni kip, nato bo maša, po maši pa pete litanije Matere božje. 

• No�no bedenje s strunjansko Marijo 
 
PETEK, 14. avgusta 

• 9.00 - 17.00 �eš�enje strunjanske MB 
• 17.00 -  koprski pomožni škof msgr. Jurij Bizjak za�ne  procesijo 
• 17.30 -  vkrcanje na barke in plovba v Strunjan 
• 18.30 -  sprejem v Strunjanu na novem pomolu – procesija do cerkve 
• slovesno romarsko mašo vodi pomožni škof msgr. Jurij Bizjak 
• po maši 'Procesija z lu�kami' do križa, molitev za ribi�e in pomorš�ake. 
• Pogostitev povabljenih in sodelujo�ih – v atriju samostana /Zavod Elvira Vatovec/ 

 
SOBOTA, 15. avgusta – MARIJINO VNEBOVZETJE 

• 7.00 -  prva sveta maša  
• 8.30 -  maša v italijanskem jeziku   
• 10.00 -  slovesna maša  –- novomašnik fran�iškan p. Ambrož 
• 11.30 -  maša v hrvaškem jeziku  
• 18.00 slovesen zaklju�ek praznovanja Marijinega vnebovzetja 

 
 
Letošnje slavje ozna�ujejo trije podvigi v pripravi 500 letnice prikazanja Marije v Strunjanu: 

• Obnova kipa strunjanske Marije, ki se nosi v procesiji. Obnovila ga je g. Mira Li�en Krmpoti� iz Pirana. 
Zahvala gre mnogim dobrotnikom, ki so obnovo omogo�ili. 

• Nov pomol v Strunjanu, ki odpira nove možnosti v kraju. Pomol je omogo�ila Ob�ina Piran s sredstvi iz 
prora�una, pod vodstvom župana g. Tomaža Gantarja. 

• Izdaja zbirke Marijinih pesmi: Marija, kras Strunjana. Zbrala jih je ga. Rožana Špeh, omogo�ila  pa izdajo: 
Talaso Terme Krka iz Strunjana 

• Nenazadnje pa Fran�iškovi redovi obhajamo 800 let naše karizme. 
 
Ker se je kip strunjanske Marije obnavljal v Izoli, smo se župniki treh župnij dogovorili za letošnjo procesijo z 
barkami iz Izole v Strunjan.  
 
 
Veseli bi bili Vaše udeležbe,  vsaj pri enem izmed dogajanj  v dnevih praznovanja. 
 
 
 
MIR IN DOBRO. 
 
 
S spoštovanjem. 
 
p. Niko Žvokelj              g. Janez Kobal              g. Zorko Bajc                 g. Franko Giassi 
žpk. Strunjan                 žpk. Izola                       žpk. Piran                      TD Solinar 


