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PREDSJEDNIK VLADE ZHŽ-a DR. ZVONKO JURIŠIĆ 
POSJETIO MASOVNU GROBNICU U LJUBUŠKOM

Široki Brijeg, 23. srpnja 2010. 
(Vlada ZHŽ) – Predsjednik Vla-
de Zapadnohercegovačke županije 
dr. Zvonko Jurišić sa suradnicima 
posjetio je danas Općinu Ljubuški 
na čijem se području već peti dan 
obavljaju iskopni radovi na masovnoj 
grobnici na lokalitetu Tomića njiva.

Tijekom razgovora s fra Miljen-
kom Stojićem, vicepostulatorom po-
stupka mučeništva »Fra Leo Petrović 
i 65 subraće«, predsjednik Jurišić je 
naglasio da je riječ o ratnom zločinu 
koji ne zastarijeva naglasivši pritom 
kako je to sasvim dovoljan razlog da 
se u čitav ovaj proces uključe sva žu-
panijska istražna tijela.

Također, Jurišić je biranim rije-
čima iskazao zahvalnost članovima 

Povjerenstva za obilježavanje i ure-
đivanje grobišta iz Drugog svjetskog 
rata i poraća na području općine 
Ljubuški, kao i vicepostulatoru fra 
Miljenku Stojiću, podupirući ovaj 
proces na način da se sve mjerodavne 
institucije djelatno uključe u smjeru 
istrage i završetka procesa.

Predsjednik Jurišić je u ime Vla-
de Zapadnohercegovačke županije 
naglasio da su mu poznati troškovi 
postupka identificiranja i DNK ana-
lize te je obećao Vladinu financijsku 
potporu u realizaciji ovog procesa.

Vicepostulator postupka muče-
ništva »Fra Leo Petrović i 65 subra-
će« fra Miljenko Stojić upoznao je 
predsjednika Jurišića o dosadašnjim 
aktivnostima kao i o podrobnostima 

vezanima za djelatnosti na ovoj ma-
sovnoj grobnici gdje je, sudeći prema 
pronađenim ostatcima franjevačkog 
habita, krunice i naočala, pronađeno 
tijelo fra Slobodana Lončara, kao i 
još jednoga fratra, ubijenih u veljači 
1945.

Uz kazano, fra Miljenko je izra-
zio zahvalnost predstavnicima vlasti 
Općine Ljubuški na nesebičnu an-
gažmanu u čitavom ovom složenom 
procesu naglasivši kako je ovo put da 
Hercegovačka franjevačka provin-
cija napokon pronađe svoje članove 
nestale na koncu Drugog svjetskog 
rata, a mnoge obitelji na dostojan-
stven način napokon pokopaju svo-
je najbliže za koje desetljećima nisu 
smjeli ni pitati. 

OSTATCI ŽRTAVA PRONAĐENIH U MASOVNIM GROBNICAMA  
KOD KNEŠPOLJA PREBAČENI U MOSTAR 

Mostar, 13. rujna 2010. (FENA / bljesak.info) – Po-
smrtni ostatci 28 žrtava iz triju masovnih grobnica u 
Knešpolju kod Širokog Brijega prebačeni su na Medi-
cinski fakultet Sveučilišta u Mostaru. Riječ je o žrtvama 
koje su partizani u veljači 1945. zatvorili i nakon neko-
liko dana poubijali te zakopali na lokalitetu Dubrava u 
Knešpolju.

Predsjednik Povjerenstva za obilježavanje i uređiva-
nje grobišta Drugog svjetskog rata i poraća općine Široki 
Brijeg Pero Kožul i član Povjerenstva fra Miljenko Stojić 
predali su posmrtne ostatke žrtava službama mostarskog 

Medicinskog fakulteta gdje ih je primila dekanica prof. 
dr. sc. Ljerka Ostojić. Naime, Medicinski fakultet u Mo-
staru će, u suradnji s Medicinskim fakultetom Sveučili-
šta u Splitu i uz pomoć specijalistice za sudsku medicinu 
splitskog KBC-a Firule Marije Definis-Gojanović, izvršiti 
DNK analizu žrtava.

Radi identifikacije stradalih s ravnateljem je Sveučiliš-
ne kliničke bolnice Mostar Antom Kvesićem dogovoreno 
uzimanje uzoraka krvi najbližoj rodbini žrtava.

Iskapanje i premještanje masovnih grobnica u 
Knešpolju početkom lipnja provelo je Povjerenstvo za 
obilježavanje i uređivanje grobišta Drugog svjetskog rata 
i poraća općine Široki Brijeg u suradnji s Vicepostulatu-
rom postupka mučeništva »Fra Leo Petrović i 65 subra-
će« i JU Coming. Iskapanje su predvodili Marija Definis-
Gojanović, specijalistica za sudsku medicinu splitskog 
KBC-a Firule, i arheolog mr. Tihomir Glavaš.

U prvoj masovnoj grobnici pronađeni su ostatci 8 žr-
tava, u drugoj 12 te u trećoj masovnoj grobnici ostat-
ci još 8 žrtava partizanskog zločina. U sve tri masovne 
grobnice nađeni su ostatci brojnih čahura, novčića, cipela 
i drugih predmeta koji također mogu pripomoći iden-
tifikaciji žrtava i slaganju mozaika što se i kako stvarno 
dogodilo. 
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ODRŽAN 2. SIMPOZIJ »STOPAMA POBIJENIH«

Široki Brijeg, 11. listopada 
2010. (Vicepostulatura) – Dana 
10. listopada 2010. na Širokom je 
Brijegu održan 2. simpozij »Sto-
pama pobijenih« što ga priređuje 
Vicepostulatura postupka muče-
ništva »Fra Leo Petrović i 65 su-
braće« na čelu s vicepostulatorom 
fra Miljenkom Stojićem. Svrha 
simpozija je istraživati ubojstvo 
66 hercegovačkih franjevaca ti-
jekom i u poraću Drugoga svjet-
skoga rata da bi jednoga dana 
mogli biti proglašeni blaženima i 
svetima.

Program je započeo u 11.00 
svetom misom u franjevačkom 
samostanu koju je predvodio 
gvardijan i član Povjerenstva Vi-
cepostulature za prikupljanje i 
istraživanje građe fra Sretan Ćur-
čić. Sumisili su fra Ante Marić i 
fra Miljenko Stojić. Prostrana sa-
mostanska crkva bila je ispunjena 
do posljednjeg mjesta, a neki su 
ostali i vani. Gvardijan fra Sretan 
propovijedao je o zahvalnosti i o 
ubijenim hercegovačkim franjev-
cima te pozvao domaći puk i sve 
ljude dobre volje da i dalje čuvaju 
uspomenu na njih i na sve koji su 
tih godina nepravedno ubijeni.

Odmah nakon svete mise za-
počelo se s radnim dijelom simpo-

zija. Prvo predavanje naslovljeno 
»Stanje i djelovanje Hercegovač-
ke franjevačke provincije tijekom 
i u poraću Drugog svjetskog rata« 
održao je fra Ante Marić, član Po-
vjerenstva Vicepostulature za pri-
kupljanje i istraživanje građe. Na-
kon njega izlagale su prof. dr. sc. 
Marija Definis-Gojanović i doc. 
dr. sc. Davorka Sutlović o temi 
»Sudska medicina i Drugi svjetski 
rat, s posebnim osvrtom na pobi-
jene hercegovačke franjevce«. Za-
jedno sa svojim suradnicima one 
su 30. prosinca 2005. na odjelu 
sudske medicine KBC-a Split 
identificirale fra Melhiora Prlića. 
Fra Melhior je ujedno prva žrtva 
Drugog svjetskog rata na područ-

ju bivše Jugoslavije koja je identi-
ficirana s pomoću DNK metode. 
Treće predavanje održao je Pero 
Kožul, pročelnik Povjerenstva za 
obilježavanje i uređivanje grobišta 
iz Drugog svjetskog rata i poraća 
na području općine Široki Brijeg. 
On je govorio o radu ovog povje-
renstva kroz proteklo vrijeme.

Sudeći prema licima i izjava-
ma nazočnih, simpozij je urodio 
plodom. Narod sve više saznaje 
o radu Vicepostulature i još bolje 
shvaća da stradali fratri i puk u 
Drugom svjetskom ratu i pora-
ću nisu zaboravljeni unatoč ne-
brizi i nedemokratskom ponaša-
nju vlasti s obiju strana hrvatske 
granice.

VICEPOSTULATOR FRA MILJENKO STOJIĆ GOSTOVAO NA HTV-u 1
Humac, 3. studenoga 2010. (Vicepostulatu-

ra) – Fra Miljenko Stojić, vicepostulator postupka 
mučeništva »Fra Leo Petrović i 65 subraće«, 3. je 
studenoga gostovao u HTV-ovoj emisiji Riječ i život 
koju je o temi »Postoji li pravda« vodio Neno Kuži-
na. Drugi gost emisije bio je Marijan Bitanga, sudac 
Županijskoga suda u Zadru. 

Bila je to jedinstvena prilika da se i kroz ovaj me-
dij progovori o ubijenim hercegovačkim franjevci-
ma. Naime, HTV se do sada nije »proslavio« izvje-
šćima o toj tako dugo prešućivanoj tematici, stoga 
je ova četrdesetominutna emisija prava uspješnica, 
kako su to ocijenili i gledatelji. 
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OTVOREN ŽIRO-RAČUN POVJERENSTVA U LJUBUŠKOM

Ljubuški, 8. studenoga 2010. (Vicepostulatura) – 
Povjerenstvo za obilježavanje i uređivanje grobišta iz 
Drugoga svjetskog rata i poraća na području općine Lju-
buški ustrojeno je na sjednici Općinskog vijeća održanoj 
29. prosinca 2009. Novoosnovano povjerenstvo odmah 
se dalo na posao. Nakon pripremnih radnji, 19. srpnja 
2010. počelo je otkopavanje prve masovne grobnice na 
lokalitetu Tomića njiva. Do 28. srpnja 2010. na tom su 
mjestu nađeni ostatci 28 žrtava. Najmanje dvojica među 
njima trebala bi biti hercegovački franjevci na što upuću-
ju uz tijela pronađeni ostatci franjevačke krunice i ostat-
ci tkanine koja ponajviše podsjeća na franjevački habit. 
Otkopavanje druge masovne grobnice Bare započelo je 
27. rujna 2010. i do sada su u njoj pronađeni ostatci 9 
tijela. Radovi se i dalje nastavljaju sukladno vremenskim 
uvjetima. Naime, svjedoci tvrde da u blizini ima još ne-
otkopanih tijela. 

Zajedno s Povjerenstvom radove izvodi i Vicepostu-
latura postupka mučeništva »Fra Leo Petrović i 65 su-
braće« ne samo zbog ubijenih franjevaca nego i da bi 
se pomoglo u traženju stradalih vjernika. Svi posmrtni 
ostatci bit će podvrgnuti postupku identifikacije koja će 
se obaviti u KBC-u Mostar.

Za sve ove radove, a naročito za identifikaciju, po-
trebna su velika novčana sredstva. Zbog toga se Povje-
renstvo, uz potporu Vicepostulature i vicepostulatora fra 
Miljenka Stojića koji je njegov član, obraća svima onima 
koji su u mogućnosti novčano pomoći ove radove. U tu 
je svrhu ovih dana, u sklopu općinskog žiro-računa kod 
UniCredit banke – poslovnica Ljubuški, otvoren podra-
čun 3381602276734328. Svaki je i najmanji prilog do-
brodošao. Unaprijed zahvaljujemo. 

DOVRŠENO PRESELJENJE VICEPOSTULATURE NA ŠIROKI BRIJEG
Široki Brijeg, 30. studenoga 

2010. (Vicepostulatura) – Vicepo-
stulatura postupka mučeništva »Fra 
Leo Petrović i 65 subraće« službeno 
je 10. studenoga 2010. preselila na 
Široki Brijeg. Otad pa do jučer, 29. 
studenoga, dovršavani su svi predu-
vjeti da se može punom snagom na-
staviti s radom. Stoga objavljujemo 
promijenjene, korisne podatke.

Adresa: Kard. Stepinca 14, 
88220 Široki Brijeg; tel.: (039) 700-
325; faks: (039) 700-326. E-adre-
sa (mostar@pobijeni.info) i portal 
(www.pobijeni.info), naravno, ostali 
su isti. 

KONTAKTNI PODATCI ZA DAVANJE UZORAKA KRVI OBITELJI POBIJENIH 
U KOMUNISTIČKIM MASOVNIM GROBNICAMA

Široki Brijeg, 8. prosinca 2010. (Vicepostulatura) 
– Ovih smo dana s Odjela za sudsku medicinu KBC-a 
Split dobili obavijest da su otvorene kontaktne telefonske 
linije i određene osobe koje će raditi na uzimanju uzo-
raka krvi obitelji pobijenih u komunističkim masovnim 
grobnicama tijekom i u poraću Drugog svjetskog rata. 
Potrebno je tijekom radnog vremena (ponedjeljak – pe-
tak; 8.00 – 16.00 sati) zvati gđu Boju Režić na tel. (021) 
556-672 ili ing. Davorku Sutlović na tel. (021) 556-717. 

Riječ je o masovnim grobnicama čije je iskapanje pokre-
nula i obavila Vicepostulatura postupka mučeništva »Fra 
Leo Petrović i 65 subraće« zajedno s Povjerenstvom za 
obilježavanje i uređivanje grobišta iz Drugog svjetskog 
rata i poraća na području općina Široki Brijeg i Ljubuški.

Pozivamo pučanstvo, ne samo ovih općina, da prijave 
masovne grobnice za koje znaju i da potaknu osnivanje 
spomenutog povjerenstva na području svoje općine, ako 
to već nije urađeno. 


