
Posljednjih nekoliko mjeseci rad 
općinskih povjerenstava protekao 
je u znaku sjećanja i obilježavanja 
obljetnica stradanja fratara i puka za 
vrijeme i nakon Drugoga svjetskog 
rata počevši u veljači na Širokom Bri
jegu, a zatim i u mnogim mjestima 
u Hercegovini i Hrvatskoj. Prisje
ćali smo se nevino ubijenih žrtava, 
prikazivali mise i molitve za njih te 
im na taj način 
još jednom odali 
počast. Općinska 
povjerenstva koja 
za žrtvama komu
nističkog zločina 
tragaju već više 
od pet godina i 
dalje nastoje doći 
do novih sazna
nja te pronaći i 
po mogućnosti i 
identificirati što 
veći broj posmrt
nih ostataka. Iako 
se neke općine 
već duže vrijeme 
spremaju osnova
ti povjerenstvo, u 
proteklih pola godine nije osnovano 
nijedno novo.

Od postojećih devet općinskih 
povjerenstva za obilježavanje i uređi
vanje grobišta iz Drugoga svjetskog 
rata i poraća (Široki Brijeg, Ljubuški, 
Neum, Posušje, Busovača, Čitluk, 
Kupres, Grude i Tomislavgrad) kroz 
proteklo razdoblje najdinamičnije 
je bilo ono u Čitluku. Predsjednik 

čitlučkog povje
renstva Andrija 
Stojić podnio je 
ostavku na tu 
dužnost pa je po
vjerenstvo za no
vog predsjednika 
izabralo Ivana Sa
bljića. Prema pri
javama građana 

dotično je povjerenstvo intenziviralo 
potragu za posmrtnim ostatcima na 
području cijelog Brotnja te su, od 
prosinca prošle godine do danas, u 
ekshumacijama pronađeni posmrtni 
ostatci četiriju osoba. 

Plod dugogodišnjeg rada Vicepo
stulature postupka mučeništva »Fra 
Leo Petrović i 65 subraće« i općinskih 
povjerenstava za obilježavanje i ure

đivanje grobišta 
iz Drugoga svjet
skog rata i pora
ća na području 
Herceg Bosne jest 
osnivanje Odjela 
za Drugi svjetski 
i Domovinski rat 
Hrvatskoga na
rodnoga sabora 
(ODSDR HNS-
a). U taj Odjel 
uključena su sva 
dosad ustroje
na povjerenstva. 
Njihovo objedi
njavanje trebalo 
bi uroditi većom 
učinkovitošću i 
bržim ostvare
njem postavljenih 
ciljeva. ODSDR 
HNS-a također 
pokušava nabaviti 
uređaj za otkri
vanje kostiju pod 
zemljom (geora
dar), koji bi uveli

ke olakšao i ubrzao 
rad povjerenstava. 

Svaka žrtva zaslužuje barem do
stojanstveno posljednje počivalište, 
stoga još jednom molimo sve one 
koji imaju bilo kakve informacije o 
mjestima stradanja neka se jave po
vjerenstvu u svojoj općini, a Vicepo
stulaturi neka dojave sve informa
cije glede ubijenih hercegovačkih 
franjevaca. 

Unatoč brojnim poteškoćama povjerenstva uporno nastavljaju s radom

rad opĆinskih povjerenstava
U proteklom razdoblju najživlje je bilo čitlučko povjerenstvo, ali i druga povjerenstva 

marljivo rade

► Piše: Josipa Vukoja

čitlučko povjerenstvo prilikom iskapanja na lokalitetu markovac

Do sada je ustrojeno devet 
općinskih povjerenstava. 

Pokrenuo se i Hrvatski narodni 
sabor (HNS) BiH, što nam je 

svima na čast.

Povjerenstva
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R i j e č  u r e d n i k a

fra Miljenko Stojić 

2014.
2

Kriza u svijetu raste, u hrvatskom 
društvu je opći rasap, ali mi smo i dalje 
s vama. Ne slušamo prigovore da se tre
bamo konačno »okaniti kostiju«. Rado 
bismo to učinili, jer lakše je sjediti u hla
dovini nego li crnčiti, međutim, tko će 
nastaviti? Očito malobrojni. Zapravo, 
stvarna je namjera zaustaviti započeto. E, 
ne će ići. »Kosti« nam priopćavaju isti
nu, onu istinu koju su nastojali i nastoje 
što bolje skriti. Nije to ni po Božjim ni 
po demokratskim namislima, stoga za
hvaljujemo svima koji su kroz proteklo 
vrijeme zajedno s nama tragali za našima 
pobijenima, otkrivali njihova posljednja 
počivališta, način ubijanja, njihovo ime 
i prezime. Oni više nisu brojke, »druš
tvene štetočine«, sada su ljudi. Trenutna 
neokomunistička hrvatska vlast ne haje 
za to. Oni nikada nisu tragali za istinom, 
oni su nastojali »stvoriti« svoju istinu. 
Svjestan čovjek nikada im se nije i nikada 
im se ne će prikloniti. Tražit će ona po
dručja gdje istina stoji na prvom mjestu.

Ovo su misli koje su mi padale na pa
met dok smo početkom godine pokapali 
dvojicu identificiranih ubijenih hercego
vačka franjevca. S njima je ubijeno još 
26 osoba, najvjerojatnije civila jer DNK 
analiza svih tijela nije dala potvrdan is
hod. Ubili su ih u Ljubuškom, gdje su 
komunisti imali veliku tamnicu. Na ža
lost, nisu jedini. Komunisti su revno smi
cali sve one za koje su posumnjali da bi 
im mogli biti kakva smetnja u učvršćiva
nju vlasti. Sudjelovali su u svemu, kako 
domaći, tako i oni došli sa strane. Kasnije 
su za sve nagrađeni društvenim povlasti

Dekret pape Urbana VIII.

U skladu s dekretom pape Ur
bana VIII. i uredbom II. vat. 
sabora izjavljujemo da ne želimo 
preteći sud Crkve kome se potpu
no podvrgavamo. Riječi »muče
nik«, »mučeništvo«, »čudesa« i 
slično imaju u ovom glasilu samo 
vrijednost ljudskog svjedočenja.
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cama. Obitelji ubijenih dobiše, pak, pro
gon. Partija nije opraštala. Mogao si se 
spasiti samo ako si im prišao i postao jed
nak njima. Na taj se način stvaralo dubo
ko pokvareno društvo, društvo koje nije 
odisalo ni Božjim ni ljudskim zasadama. 
»Bilo i ne ponovilo se«, rekao bi puk.

Očito je da nam je stvarati takvo 
društvo u kojem će komunističke nami
sli biti odstranjene, društvo u kojem ne 
će biti totalitarizma bilo koje vrste. Ni 
divlji i raspojasani kapitalizam nije, na
ime, ništa bolji od komunizma. Oni su 
potpuno ista priča. Nama treba društvo 
u kojemu će se cijeniti mučeništvo, oni 
koji su pali nevini ili su nevini progonje
ni za svoje i naše velike ideale. Primjera 
oko nas, na žalost, ima bezbroj pa čak i 
u ove današnje, »suvremene» dane, kako 
im vole tepati. Zlo nastoji uznemirava
ti dobrog čovjeka. Jer, ako mučeništvo i 
mučenici zabljesnu u našoj sredini, što će 
biti sa zlom? Ukazat će se njegovo pravo 
lice i nitko više ne će ići za njim. Zbog 
toga određeni mediji pomno paze da se 
to ne bi dogodilo. Neprestano proizvode 
prividnu stvarnost, neprestano nam lažu. 
Sami smo krivi kad im to dopuštamo.

Hoće li zaista mučeništvo postati ona 
mudrost koja će nas voditi ili ćemo si 
dopustiti hod starim, prašnjavim staza
ma? Naši pobijeni, naš blaženi kardinal 
Alojzije Stepinac, svi naši mučenici kroz 
povijest pozivaju nas da se uozbiljimo. 
Pobjeda je s njima, a ne s umišljenim ve
ličinama.

 
Mir i dobro!

ragi čitatelji!
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