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Program obilježavanja 340. obljetnice mučeničke smrti Zrinskog i Frankopana
Zrinska garda Čakovec u petak 15. travnja
predstavila je na konferenciji za javne
medije predstojeća dogañanja u prigodi 340.
obljetnice mučeničke smrti hrvatskih
velikana Petra Zrinskog i Frana Krste
Frankopana, koje će ta udruga grañana
organizirati u Čakovcu, Zagrebu i drugim
mjestima.
Zrinska garda najavila je kako će središnja
misna slavlja u Zagrebu i Čakovcu u
prigodi spomena 340. obljetnice smrti
Zrinskog i Frankopana, te proslave 10.
obljetnice osnutka i djelovanja Zrinske
garde Čakovec, Zrinsko-Frankopanskog
dana i Dana Meñimurske županije
predvoditi biskupi mons. Mile Bogović i
mons. Juraj Jezerinac.
BEČKO NOVO MJESTO, 25. 4. 2011.
Svečanosti će započeti u ponedjeljak 25. travnja u Bečkom Novom Mjestu, mjestu njihove
mučeničke smrti. Tamo će se pripadnici Zrinske garde Čakovec pridružiti predstavnicima
Veleposlanstva Republike Hrvatske u Austriji i Družbe «Braća hrvatskoga zmaja» Zmajskog stola
Karlovac koji će u 10 sati na gradskom groblju položiti vijence i zapaliti svijeće. Nakon toga obići
će mjesto na kojem je izvršeno pogubljenje te sudjelovati na misnom slavlju.

CIRKOVLJAN, 25. 4. 2011.
Istoga dana poslije podne u organizaciji župe sv. Jakoba Prelog, Grada Preloga, Mjesnog odbora
Cirkovljan i Zrinske garde Čakovec, u Cirkovljanu će biti svečanost otkrivanja tri spomenika, i to
Petru i Katarini Zrinski i Franu Krsti Frankopanu, Josipu Jelačiću Bužimskom i Cirkovljančanki.
Bit će to na dan prvog postrojavanja povijesne postrojbe Zrinske garde Čakovec u Prelogu 25.
travnja 2003. godine. Svečanost započinje u 16 sati, a nakon otkrivanja spomenika molitvu i misno
slavlje u mjesnoj crkvi predvodit će varaždinski biskup mons. Josip Mrzljak.

ČAKOVEC, 28. 4. 2011.
Dogañanja se nastavljaju u četvrtak 28. travnja svečanim koncertom Simfonijskog puhačkog
orkestra Oružanih snaga Republike Hrvatske i opernog pjevača Armanda Puklavca, rodom iz
Meñimurja, u dvorani Centra za kulturu u Čakovcu s početkom u 20 sati, a ulaz je besplatan za sve
posjetitelje.
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ZAGREB, 29. 4. 2011.
U petak 29. travnja Zrinska garda Čakovec održat će u 17 sati smotru svoje
povijesne postrojbe na Trgu sv. Marka u Zagrebu s prijavkom predsjednici
Vlade Jadranki Kosor.
Zatim će misno slavlje u zagrebačkoj katedrali u 18 sati predvoditi gospićkosenjski biskup mons. dr. Mile Bogović, predsjednik Komisije HBK za hrvatski martirologij,
koji dolazi iz biskupije na čijem je području podignuta Crkva hrvatskih mučenika.
Prije mise položit će se vijenci kod grobnice i poprsja hrvatskih
mučenika Petra Zrinskog i Frana Krste Frankopana u katedrali, gdje
počivaju njihovi zemni ostaci.
U svečanostima će, uz Zrinsku gardu i vjernike iz Varaždinske biskupije, sudjelovati i članovi
Družbe Braća hrvatskog zmaja, Matice hrvatske, Zavičajnog društva Meñimurje Zagreb,
Hrvatskog vojnog učilišta «Petar Zrinski» Zagreb, Kluba vojnih izaslanika u Republici
Hrvatskoj i drugih ustanova i udruga.
ČAKOVEC, 30. 4. 2011.
U subotu 30. travnja, na 340. obljetnicu njihove mučeničke smrti u Bečkom Novom Mjestu, u
Čakovcu, gradu iz kojeg su ta dvojica velikana otišli na put s kojeg se više nisu vratili, Zrinska
garda Čakovec i više gostujućih povijesnih postrojba održat će svoju tradicionalnu smotru. Osim
povijesnih postrojbi Hrvatske vojske sudjelovat će i postrojba Zrinyi viteza iz mañarskog Sigeta,
grada kojeg je do herojske smrti branio Nikola Zrinski Sigetski, prvi vlasnik Meñimurja iz obitelji
Zrinski, kao i mladi Zrinski kadeti iz Murakerestura te kadeti HVU «Petar Zrinski» Zagreb.
Program započinje okupljanjem postrojba i uzvanika na Franjevačkom trgu u 9.30 sati. U 10 sati u
župnoj crkvi sv. Nikole biskupa misno slavlje predvodit će vojni biskup mons. Juraj Jezerinac. U 11
sati slijedi mimohod postrojba s programom na Trgu Republike, nakon čega će se položiti vijenci
kod spomen-obilježja poginulim hrvatskim braniteljima Domovinskog rata iz Meñimurja, te kod
spomen-ploče na ulaznoj kuli Staroga grada Zrinskih i spomenika "Oproštaj" uz prigodan program.

PROGLAŠENJE SPOMENDANA
Zrinska garda Čakovec ujedno je izvijestila kako je njezin nedavni službeni poticaj da se 30. travnja
proglasi spomendanom na Zrinske i Frankopane, u proceduri Hrvatskog sabora. Naime, Saborski
Odbor za zakonodavstvo jednoglasno je u utorak 12. travnja prihvatio ovu inicijativu Zrinske garde,
koja je upućena Hrvatskom saboru početkom ove godine.
Udruga grañana Zrinska garda Čakovec sa zadovoljstvom je prihvatila ovu vijest te se nada da će
dopune Zakona o blagdanima, spomendanima i neradnim danima u Republici Hrvatskoj biti
donesene već na sadašnjem zasjedanju, a uoči ovogodišnjeg 30. travnja kada se obilježava 340.
obljetnica mučeničke smrti hrvatskih velikana Petra Zrinskog i Frana Krste Frankopana, koji su već
stoljećima simboli žrtve za slobodu i pravdu hrvatskog naroda i hrvatske domovine.
Hrvatskom saboru, po zastupniku Vladimiru Šeksu, Zrinska garda uputila je službeni poticaj za
pokretanje postupka izmjena i dopuna Zakona o blagdanima, spomendanima i neradnim danima u
RH radi proglašenja 30. travnja Spomendanom na Zrinske i Frankopane u Republici Hrvatskoj.
Pisanu potporu na poziv Zrinske garde toj su inicijativi dali Hrvatska akademija znanosti i
umjetnosti, Matica hrvatska, Družba "Braća Hrvatskoga Zmaja", varaždinski biskup mons. Josip
Mrzljak i mjesta vezana uz Zrinske i Frankopane: gradovi Čakovec, Vrbovec, Bakar, Hrvatska
Kostajnica i Grad Senj, te općine Nedelišće, Donja Dubrava i Legrad.
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Zrinska garda Čakovec osnovana je s ciljem očuvanja i promocije baštine Zrinskih te promicanja
hrvatske povijesti u domovini i u svijetu. Prošle godine pokrenula je inicijativu da se 30. travnja,
kada su 1671. g. u Bečkom Novom Mjestu pogubljeni hrvatski mučenici Petar Zrinski i Fran Krsto
Frankopan, proglasi državnim Spomendanom na žrtvu Zrinskih i Frankopana u Republici
Hrvatskoj. Želja je da se kroz proslavu Spomendana na žrtvu Zrinskih i Frankopana na nacionalnoj
razini, posebno kod mlañih naraštaja, više spozna bit, smisao i značenje tih zbivanja, a da se primjer
vjere, nade, ljubavi i težnje za pravednošću, slobodom i neovisnošću koje su živjeli Zrinski i
Frankopani sačuva i nadalje ugrañuje u hrvatski nacionalni i kulturni identitet, društveni napredak,
ciljeve i opći razvoj.
Na meñunarodnom znanstvenom skupu, održanom u Čakovcu u listopadu 2010. pod nazivom
"Politička, kulturna i društvena djelatnost Zrinskih i Frankopana u Hrvatskoj" predavači su
zaključili kako "otpor Zrinskih i Frankopana neprijateljima Hrvatske predstavlja jedan od
najznačajnijih hrvatskih povijesnih, državotvornih i nacionalnih fenomena. Zbog toga je kult
Zrinskih i Frankopana u hrvatskom narodu, unatoč potiskivanju, snažno djelovao, nadahnjujući
nove branitelje za slobodu i neovisnost hrvatske države, odigravši tako u hrvatskoj povijesti
prvorazrednu ulogu. Zato je ovaj skup pružio znanstvenu podršku inicijativi Zrinske garde Čakovec
da Hrvatski Sabor 30. travnja proglasi Spomendanom na žrtvu Zrinskih i Frankopana u Republici
Hrvatskoj".
Njihovu pogibiju zbog borbe za hrvatski jezik, tradiciju i kulturu, te
hrvatstvo i pravicu hrvatskog naroda, ne smije pokriti zaborav i o tome
moraju znati, pričati i to obilježavati njihovi potomci veličajući istinu i
pravdu, jer se njihova smrt očitovala samo u tijelu, a njihov duh, ima i
dalje svoju domovinu, danas Republiku Hrvatsku.

NAVIK ON ŽIVI – KI ZGINE POŠTENO!
www.zrinska-garda.hr
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