
kolajnom Poglavnika za pokazanu hrabrost prilikom odmetničkog napada na
Gospić. Još uvijek na životu u Adelaideu - Australija.

20. Don Ivo Bujas, rođen 1912., u Šibeniku, mlada misa 1936., vojni vjer
ski dušobrižnik ubijen od komunista 1945., u 33. god. života. Pripadao Šiben
skoj biskupiji.

21. Don Petar Butković, satnik UV, pričuvni, vojni vjerski dušobrižnik u
postrojbama Ustaške vojnice.

22. Vlč. Vilim Cecelja, dopukovnik (24.IV.1909., Sveti Ilija - 3.VII.1989.,
Salzburg). Završio Bogoslovni fakultet u Zagrebu 1932. god. Službovao je
u župama Bedenica, Gornji Dubovec, Hrastovica, Kustošija u Zagrebu. Uz
nazočnost evangeličkogžupnika i Zagrebačkog nadbiskupa Dvora, jer su ti
odnosi bili napeti odredbom Poglavnika o oduzimanju prekomjernih posjeda
zemljišta od Rimokatoličkecrkve u Hrvatskoj. Još više su zaoštreni kažnjava
nje monsinjora Lončara zbog pisanja i rezultiranja sramnog letka protiv Po
glavnika i njegove obitelji. U činu dopukovnika bio je pobočnikvojnog vikara
vjerske dušobrižničke službe u MINORSU Pisac je molitvenika Hrvatski
vojnik za pripadnike HOS-a rimokatoličkevjeroispovijedi. Od svibnja 1945.
preudijeljen je na dužnost nadwrnika vjerske dušobrižničke službe, kod svih
hrvatskih postrojbi na iwbrazbi u Njemačkoj. Osniva u zajednici s bojnikom
Mostovcem podruŽnicu Crvenog križa za brigu o ranjenicima u njemačkim

bolnicama, kao i za hrvatske radnike zaposlene u njemačkoj industriji. Na
kon 15. svibnja 1945. god. brine se o izbjeglicama. Nakon jugo-komunističke

optužbe ratni zločinac, dana 16X.1945. god. biva uhićen po američkim oku
pacijskim snagama i zatvoren u koncentracijski logor Glasenbach iz kojeg je
pušten 20.Y.1947. jer je obolio. Liječi se u bolnici časnih sestara sv. Križa u
Walesu i Smiedingu. Nakon toga osniva Caritas Croata u Salzburgu i vodi
brigu o stotinama tisuća izbjeglica i prognanika diljem Europe.

23. Jovo Cvijanović, bez čina, nagradni vojni vjerski dušobrižnik pravo
slavne vjeroispovijedi u posadi grada Zagreba i okolice.

24. Abdulah Čarno, pukovnik, djelatni, muftija domobranske vojnice u
MINORS-u.

25. O. Dane Čolak, satnik UV, pričuvni, rođen 1916. u Marnićima, mlada
misa 1941., kapelan u Drinovcima, vojni vjerski dušobrižnik u UV, izručen od
Engleza i ubijen kod Zagreba u koloni smrti u svibnju 1945., u 32. god. Života.
Pripadao franjevačkoj provinciji Uznesenja Marijina - Mostar.

26. Mehmed Čolman, satnik DV, pričuvni, vjeroučitelj islama u pučkim

školama u Zenici. Od 19X1943. god. vojni vjerski dušobrižnik islamske vje-
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