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Široki Brijeg, 16. siječnja 2013. (Gojko 
Jelić / Vicepostulatura) – Godine 
Gospodnje 1945. (kao i mnogo puta 
prije) ne bijaše dobro. Božji stvor je 
zaboravio Riječ svoga Stvoritelja i 
postao gospodar života brata svoga. O 
tome kako je čovjek udario na čovjeka, 
ali i potrebi pomirenja i praštanja piše 
glasilo »Stopama pobijenih«, glasilo 
Vicepostulature postupka mučeništva 
»Fra Leo Petrović i 65 subraće«. Zrcali 
se to u tekstovima koji govore o 
krvavim komunističkim vremenima. 
 
Najprije fra Ante Marić piše o šumi 
Gelboju, šumi koju je ruka ljudska 
oplemenila, a ona neljudska zapustila 
... i zaboravila zadaću koju joj dade 
Gospodar u dan šesti. 
 
S. Natalija Palac piše o svojoj susestri 
Tihomiri Suzani Božić, njezinom 
boravku u logoru u Mariboru, danima u 
tamnici koji je nisu odvratili s Božje staze kojom je odlučila ići. 
 
Katolička crkva uvijek je imala neprijatelje, a prof. Tomislav ðonlić piše o organizaciji 
partijskih tijela u obračunu s katoličkim klerom. 
 
Darko Juka analizira rad općinskih povjerenstava u Herceg Bosni za grobišta iz Drugoga 
svjetskog rata i poraća i naglašava da moraju ustrajati na zacrtanim ciljevima. 
 
Goran Jurišić osvjetljava dva izvorna britanska dokumenta koji govore kako je genocid nad 
hrvatskim narodom organiziran i proveden po nalogu rukovodstva Komunističke partije.  
 
U petom nastavku serijala tekstova pod naslovom »Je li Josip Broz Tito osobno naredio 
masovne likvidacije političkih neistomišljenika«, Damir Šimić donosi do sada nepoznate 
podrobnosti o bitci za Široki Brijeg potkrijepljene svjedočenjem Stanka Ivankovića iz 
Gornjih Hamzića, pripadnika ustaške postrojbe. 
 
O prilikama u Hercegovačkoj franjevačkoj provinciji u poraću Drugoga svjetskoj rata 
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mnogo govori pismo koje je fra Jerko Mihaljević uputio fra Dominiku Mandiću. 
 
O križu sa Širokog Brijega i njegovom putu do Šibenika i natrag piše fra Šimun Šito Ćorić.  
 
Michael O'Brien, svjetski poznati književnik piše o svome odnosu prema »Širokobriškim 
mučenicima«.  
 
Kako su partizanski zločinci ubijali sve što im se našlo na putu, uključujući i stare i 
bolesne, govori i opširni životopis o boležljivom mladomisniku fra Andriji Topiću koji donosi 
fra Robert Jolić.  
 
Bog je mnoge osobe nadahnjivao da ga slave u svojim pjesmama, pa tako u ovom broju 
glasilo donosi pjesme fra Nenada Pehara, fra Umberta Lončara, fra Lucijana Kordića i 
Borislava Arapovića. 
 
Uvijek je bilo hrabrih ljudi koji su bez obzira na nepovoljne prilike svjedočili o 
komunističkim zločinima. Jedan od njih je gradonačelnik Vrgorca Borislav Matković. On je 
novinaru Krešimiru Šegi istaknuo da hrvatske vlasti ništa ne čine na rasvjetljavanju 
komunističkih zločina u vrgoračkom kraju. 
 
Široki Brijeg ipak prednjači u ovom poslu i misli drukčije od Hrvata s one strane granice. 
Glasilo svojom naslovnicom podsjeća na dostojanstveni pokop svih do sada ekshumiranih 
žrtava na području širokobriješke općine. Iako se pretpostavljalo da meñu ekshumiranima 
ima jedan franjevac, DNK analiza to još nije potvrdila. Potraga se nastavlja i meñu 
ubijenima u Ljubuškom. 
 
Svi ovi dogañaji govore da još uvijek ima ljudi kojima je stalo do istine, pravde i života 
kakvog nam darova Stvoritelj u dan šesti. Mnogi su ljudi zaboravili Stvoritelja, ali On je s 
nama i zbog toga je pobjeda naša, poručuje u Uvodniku urednik glasila i vicepostulator fra 
Miljenko Stojić.  
 

 
2013-01-29 

Široki Brijeg, 29. siječnja 2013. (Vicepostulatura) – Ovih je dana pomoću DNK analize 
meñu posmrtnim ostatcima pobijenih u masovnoj grobnici u Ljubuškom pronañeno tijelo 
fra Martina Sopte, poznatoga hercegovačkog franjevca. Kako svjedoči fra Kamilo Milas, 
nakon što su komunisti došli ispitivala ga je zajedno s njim Ozna. Obojicu su pustili. Pad 
Širokog Brijega fra Martin je dočekao na Čerinu. Jure Galić u svojoj knjizi »Vrijeme i ljudi« 
svjedoči da je zajedno s još nekim drugim komunistima noć prije kod njega zanoćio na 
Čerinu gdje ih je on lijepo pogostio. Nakon nekoliko dana još živući svjedok svjedoči da je 
došao po njega na Čerin i odveo ga dvoma bolesnicima na Služanj. Budući da je fra Martin 
odatle htio u Čitluk, on mu je pokazao najkraći put. Od tada se fra Martinu izgubio svaki 
trag. Spomenuti Jure Galić napisao je da su ga ubili škripari, neki drugi da ga je ubila Ozna 
negdje kod Čitluka, treći da je ubijen na Vionici... Fra Janko je Bubalo, pak, u svojoj knjizi 
Apokaliptični dani zabilježio da je gotovo siguran da je u noći 12./13 veljače 1945. strijeljan 
u skupini u Ljubuškom, iako je o komunistima, dok ih nije upoznao, lijepo govorio. (str. 
149.) 
 
Masovna grobnica u Ljubuškom gdje je pronañen fra Martin Sopta nalazi se na lokalitetu 
Tomića njiva. Kao i do svih drugih masovnih grobnica u komunističko vrijeme do nje se 
dolazilo krišom. Nije se znalo tko je u njoj točno ubijen, samo se pretpostavljalo, ali se 
mjesto ljubomorno čuvalo od zatiranja. Svuda okolo niknule su kuće, ne i tu, jer je svim 
aspirantima prišapnuto što to mjesto točno sadrži. Padom komunizma devedesetih godina 
prošloga stoljeća mjesto gdje se pretpostavljalo da je masovna grobnica očišćeno je, 
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poglavito zalaganjem fra Vladimira Kozine i fra Velimira Mandića, te je započelo odavanje 
počasti ubijenima uz sudjelovanje mnoštva puka Božjega. Zahvaljujući svjedočanstvima i 
dokumentima Vicepostulatura postupka mučeništva »Fra Leo Petrović i 65 subraće, na 
čelu s vicepostulatorom fra Miljenkom Stojićem, u suradnji s Povjerenstvom za ureñivanje i 
obilježavanje grobišta iz Drugog svjetskog rata i poraća na području općine Ljubuški, na 
čelu s Vicom Nižićem, 19. – 28. srpnja 2010. vodila je iskapanje. Radovi su se odvijali pod 
stručnim vodstvom arheologa Tihomira Glavaša i patologinje Marije Definis-Gojanović. 
Ukupno je otkopano 28 tijela. Očito su prije smrti morali kopati mjesto gdje će biti ubijeni, 
jer smo pronašli i ostatke vatre na kojoj su se grijali stražari, moguće sami ubojice. Uz dva 
tijela pronašli smo ostatke krunice i franjevačkog habita. DNK analiza je još u tijeku pa se 
nadamo saznati i tko je drugi ubijeni fratar, ili možda još nekoliko njih, te tko su ostali 
ubijeni. Različiti su, naime, dolazili i kazivali da je ovdje, po svjedočenjima i dokumentima, 
ubijen i netko njihov. 
 
Fra Martin se rodio 14. veljače 1891. na Dužicama. Roditelji su mu bili Martin i majka Ruža 
r. Pinjuh. Na krštenju je dobio ime Franjo. Nakon pučke škole u Rasnu 15. kolovoza 1902. 
uputio je molbu za primanje u sjemenište na Širokom Brijegu. Franjevački habit obukao je 
na Humcu 6. kolovoza 1908. Prve privremene redovničke zavjete položio je 6. kolovoza 
1909. takoñer na Humcu. Maturirao je na klasičnoj gimnaziji u Mostaru 1910. Tu je 
nastavio studirati bogosloviju 1910. – 1914. Za svećenika je zareñen 21. rujna 1913. u 
Sarajevu. Studij nastavlja na Filozofskom fakultetu u Zagrebu 1911. – 1917., te kasnije u 
Beogradu. Bio je profesorom na Franjevačkoj klasičnoj gimnaziji na Širokom Brijegu te na 
Franjevačkoj bogosloviji u Mostaru. Po naravi je bio filozof, imponirao je širinom i dubinom 
znanja iz svih područja, odnosno imao je enciklopedijsko znanje. Rijetko je pisao. Poznat 
nam je samo njegov članak o Solovjevu iz mlañih dana. Veliki hrvatski filozof fra Kvirin 
Vasilj o njemu je napisao da je bio osoba visoke inteligencije i široka znanja, na kakva se 
nije namjerio ni na jednom od tri sveučilišta koja je pohañao. Franjevačkom 
jednostavnosti, osobnim siromaštvom i dobrom naravi ostavljao je snažan dojam na svoje 
učenike i okolinu.  
 
Kad se dovrši DNK analiza, na Humcu će biti održana sv. misa zadušnica za sve pobijene. 
Nakon nje fra Martinovo tijelo ili tijela pronañenih franjevaca bit će prevezena na Široki 
Brijeg i pokopana u grobnicu gdje već počivaju 22 hercegovačka franjevca koje su 
komunisti ubili. Tijela drugih identificiranih bit će predana obitelji i pokopana u obiteljskim 
grobnicama. One koji ne budu identificirani pokopat ćemo u općinsku grobnicu pod brojem 
i oznakom gdje su pronañeni tako da će biti moguća i naknadna identifikacija.  
 
O fra Martinu, kao i o iskapanjima u Ljubuškom, šire se može naći na stranicama 
Vicepostulature pobijeni.info. Neka svi ovi pobijeni, kao i svi pobijeni u hrvatskom narodu, 
počivaju u miru Božjem. 
 

2013-01-31 
Široki Brijeg, 30. siječnja 2013. 
(Vicepostulatura) – U samostanskoj crkvi 
Uznesenja BDM na Širokom Brijegu 4. 
veljače započinju »3. dani pobijenih 
hercegovačkih franjevaca« u povodu 68. 
obljetnice komunističkog ubojstva 66 
hercegovačkih franjevaca. Ove godine Dani 
će biti prenošeni i preko interneta. 
Poveznicu i potrebne podatke moći će se 
pronaći na portalu Vicepostulature postupka 
mučeništva »Fra Leo Petrović i 65 subraće« 
www.pobijeni.info.  
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Program započinje molitvom krunice i razmatranjem u 17.00, zatim slijedi sv. misa 
zadušnica u 18.00, a nakon nje Klanjanje Presvetom Oltarskom Sakramentu u 19.00. Bit 
će tako 4. 5. i 6 veljače, a sve će predvoditi fra Zvjezdan Linić.  
 
Kroz spomenuta tri dana podijelit će se i nagrade onima koji su sudjelovali na »2. 
nagradnom natječaju« s temom pobijeni hercegovački franjevci. Prvoga dana nagrade će 
dobiti pučkoškolci, drugoga mladež, a trećega odrasli.  
 
Na sam dan obljetnice, 7. veljače, program započinje u 16.00 molitvom pred ratnim 
skloništem, gdje su ubijeni hercegovački franjevci, nastavlja se molitvom u crkvi na grobu 
22-ice pobijenih franjevaca, te sv. misom zadušnicom koju će predvoditi i na njoj 
propovijedati provincijal hercegovačkih franjevaca fra Ivan Sesar. Na kraju će 
vicepostulator fra Miljenko Stojić iznijeti rad Vicepostulature kroz prošlu godinu, a gvardijan 
fra Sretan Ćurčić zahvaliti svima koji su sudjelovali u prireñivanju ovih Dana. 
 
Ove će godine 7. veljače po prvi put biti obilježen i kao »Dan sjećanja na pobijene 
franjevce i puk« što ga je 23. veljače 2012. proglasila Općina Široki Brijeg. Nadamo se da 
će bit poslušan naputak sadržan u odluci proglašenja Dana sjećanja da se tada popodne 
zatvore mjesta rada tako da i djelatnici u njima mogu doći u samostansku crkvu na sv. 
misu. Dan prije, 6. veljače, u 9.45 načelnik širokobriješke općine Miro Kraljević, pročelnik 
Povjerenstva za obilježavanje i ureñivanje grobišta iz Drugog svjetskog rata i poraća na 
području općine Široki Brijeg Pero Kožul te vicepostulator postupka mučeništva »Fra Leo 
Petrović i 65 subraće« fra Miljenko Stojić položit će vijenac i zapaliti svijeću za sve 
pobijene franjevce i puk Božji pred križem u središtu Širokog Brijega. 

 
 

2013-02-05 
 
Široki Brijeg, 5. siječnja 2013. (Vicepostulatura) – Sinoć, 4. veljače, u samostanskoj crkvi 
Uznesenja BDM na Širokom Brijegu započeli su »3. dani pobijenih hercegovačkih 
franjevaca« u povodu 68. obljetnice komunističkog ubojstva 66 hercegovačkih franjevaca.  
 
Program je započeo molitvom 
krunice u 17.00 koju je predmolio 
fra Vitomir Musa. Razmatrajući 
žalosna otajstva naglasio je da po 
primjeru pobijenih franjevaca 
molitva bude naš odgovor na 
svaki životni križ. 
 
Svetu misu u 18.00 predslavio je 
poznati hrvatski franjevac, voditelj 
kuće susreta Tabor u Samoboru, 
fra Zvjezdan Linić. S njim je 
sumisilo još 6 svećenika. 
 
Misna čitanja i molitvu vjernika predvodili su širokobriješki ministranti, a liturgijsko pjevanje 
u svetoj misi i na Klanjanju Presvetom Oltarskom Sakramentu animirala je, u prepunoj 
crkvi, glazbena sekcija Frame. 
 
U uvodnoj riječi fra Zvjezdan je pozvao da produbimo svoju vjeru i da Bogu zahvalimo za 
one koji su nam dali primjer hrabre vjere i pobožnosti. 
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Riječi iz Evanñelja po Sv. Marku o Isusovom ozdravljenju opsjednutoga navijestio je fra 
Dane Karačić. 
 
Fra Zvjezdan je u propovijedi, govoreći o ovom svetopisamskom ulomku, naglasio 
prisutnost Zla u svijetu i pozvao da ime Isusovo bude obrana od svih napasti. Podsjetio je i 
na riječi blaženoga Ivana Pavla II. koji je rekao da onaj tko nije svjestan opstojnost Zloga 
nije vjeran Riječi Božjoj. Završio je riječima da za Isusa nema izgubljenih slučajeva i da je 
Isus uvijek pobjednik. 
 
U Klanjanju pred Presvetim Oltarskim Sakramentom fra Zvjezdan je molio za osloboñenje 
od svih naših grijeha, a posebice psovke, raznih vrsta ovisnosti i sve pozvao da se jasno i 
odgovorno pred Isusom odreknu svojih grijeha i zlih sklonosti.  
 
Na kraju misnog slavlja nazočnima se obratio vicepostulator postupka mučeništva »Fra 
Leo Petrović i 65 subraće« fra Miljenko Stojić zahvalivši se predvoditelju misnog slavlja te 
svima koji su doprinijeli svečanom i pobožnom slavlju svete mise. Zatim je proglasio ishod 
»2. nagradnog natječaja« na temu pobijenih hercegovačkih franjevaca. Pristigle radove 
vrjednovalo je prosudbeno povjerenstvo u sastavu fra Vendelin Karačić, Krešimir Šego i 
fra Miljenko Stojić. 
 
U uzrastu djeca prigodnim darom i plaketom nagrañeni su sljedeći. Prva nagrada pripala je 
Lidiji Knezović, iz Prve osnovne škole Široki Brijeg, s literarnim uradkom Bili su dostojni 
trenutka u koji ih je život stavio; drugo mjesto osvojio je Ivan Knezović, iz Prve osnovne 
škole Široki Brijeg, takoñer s literarnim uradkom, Širokobriški mučenici; trećenagrañeni je 
Leon Bašić, iz škole Vranić u Broćancu, s crtežom Ranjena crkva. Radove nagrañenih 
moći će se ovih dana vidjeti na portalu pobijeni.info.  
 
Program je uživo prenosila Radiopostaja Široki Brijeg te web kamerama portal 
Hercegovina live. Tako će biti tijekom cijelog programa ovih »3. dana pobijenih 
hercegovačkih franjevaca«. Na portalu Hercegovina live bit će dostupne i snimke svih ovih 
dogañaja. O svemu se inače najlakše obavijestiti putem portala Vicepostulature 
pobijeni.info. 
 

2013-02-06 
Široki Brijeg, 6. siječnja 2013. (Gojko Jelić) – Jučer, 
5. veljače, u samostanskoj crkvi Uznesenja BDM na 
Širokom Brijegu nastavljen je program »3. dana 
pobijenih hercegovačkih franjevaca«. I ovaj dan je 
protekao u zahvalnom sjećanju na pobijene franjevce 
koji su u srce hercegovačkog naroda usadili vjeru i 
radost života. 
Krunicu je predmolio fra Zvjezdan Linić razmatrajući 
radosna otajstva. Meditirajući o Isusovu životu 
naglasio je da ljudski život počinje u trenutku začeća 
kada Bog dariva besmrtnu dušu i svatko je od prvoga 
dana u Božjem planu i Njegovo je ljubljeno dijete. Fra 
Zvjezdan je pozvao da treba moliti da se svako 
začeto dijete rodi i da se promijeni naš odnos prema 
trudnicama, jer je njih Bog blagoslovio. Potrebno je 
moliti i za brojne obitelji, kako je to nekada bilo u 
našem narodu. Nitko ne može oduzeti djetetu oca i 
majku niti ih nadoknaditi. Zatim je ukazao na to da se 
treba moliti i za roditeljsku mudrost kako bi svojoj 
djeci znali prenijeti pravu ljubav. 
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Na početku svete mise, koju je predslavio fra Zvjezdan Linić u sumisništvu s petoricom 
svećenika, predslavitelj je istaknuo da sve svoje zahvale i molitve prenesemo na oltar prije 
početka svete mise. To su mnogi simbolično učinili ispisivanjem svojih molitava i 
pohranjujući ih u košaru ispred oltara koja je ubrzo postala premalena. Puk je inače 
ispunio ne samo samostansku crkvu, nego i prostor ispred nje, te kapelicu i hodnike oko 
crkve. Trebalo se probijati do oltara, a na njemu je misnicima bilo »tijesno«.  
 
Misna čitanja i molitvu vjernika predvodili su širokobriješki framaši, a liturgijsko pjevanje u 
svetoj misi i na Klanjanju animirala je, kao i jučer, glazbena sekcija Frame. 
 
Riječi iz Evanñelja po Sv. Marku o Isusovom čudu ozdravljenja i oživljavanja navijestio je 
fra Tomislav Jelić. 
 
Fra Zvjezdan je u propovijedi istaknuo sljedeće. »Isus je apsolutno prisutan svugdje i na 
svakom mjestu svakome tko god ga bude trebao i s vjerom i ljubavlju zvao. Isusa treba 
pozvati i onda kada se bojimo za život i zdravlje dragih osoba, Isusa treba zazivati kada 
smo i u materijalnim poteškoćama. Neka nam uvijek u srcu bude Isusov poziv: "Ne boj se, 
samo vjeruj!" Zajedništvo s Bogom lišava nas svakoga straha, a mi često zaboravimo da je 
Isus rekao: "Ja sam s vama u sve dane do svršetka svijeta."« 
 
U Klanjanju pred Presvetim Oltarskim Sakramentom fra Zvjezdan je molio za zdravlje duše 
i tijela, za sve bolesne, kao i za one koji služe i liječe bolesnike. 
 
Na kraju misnog slavlja nazočnima se obratio vicepostulator postupka mučeništva »Fra 
Leo Petrović i 65 subraće« fra Miljenko Stojić te pored riječi zahvale kazao da je 
prosudbeno povjerenstvo odlučilo nedodijeliti nijednu nagradu za uzrast mladež. No, 
pozvao je nazočne da stvaraju djela na temu pobijeni hercegovački franjevci i prijave ih za 
sljedeći Nagradni natječaj. Mogu biti i objavljena u razdoblju od zadnjeg Natječaja. 
 
I ovaj drugi dan uživo je prenosila Radiopostaja Široki Brijeg, a portal Hercegovina live 
činio je to preko interneta web kamerama što su prihvaćali i drugi kao pobijeni.info, 
franjevci-siroki-brijeg.info, hrsvijet.net... Na portalu Hercegovina live moguće je pronaći 
odloženu snimku. Sve potrebne podatke najlakše je pronaći na portalu Vicepostulature 
pobijeni.info.  
 

 
2013-02-07 

Široki Brijeg, 7. siječnja 2013. (Gojko 
Jelić / Vicepostulatura) – Treći dan 
ovogodišnjih »3. dana pobijenih 
hercegovačkih franjevaca« započeo 
je, po prvi put u povodu Dana 
sjećanja na pobijene franjevce i puk, 
u 10.00 pred križem u središtu 
Širokog Brijega gdje su vijenac 
položili i upalili svijeću te se pomolili 
za duše svih pobijenih načelnik 
širokobriješke općine Miro Kraljević, 
predsjednik Općinskog vijeća Vinko 
Topić, pročelnik Povjerenstva za 
obilježavanje i ureñivanje grobišta iz 
Drugog svjetskog rata i poraća na području općine Široki Brijeg Pero Kožul, te fra Miljenko 
Stojić, vicepostulator postupka mučeništva »Fra Leo Petrović i 65 subraće«.  
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Molitveni program započeo je, kao i prošlih dana, molitvom krunice u 17.00. Razmatranje 
je predvodio fra Zvjezdan Linić razmišljajući o otajstvima svjetla posvješćujući veličinu i 
značenje svetih sakramenata krštenja, ženidbe i euharistije.  
 
Na početku svete mise, koju je predslavio s još šestoricom širokobrijeških franjevaca, fra 
Zvjezdan je istaknuo sljedeće. »U predvečerje spomendana na ubojstvo hercegovačkih 
franjevaca te puka Božjega, upitajmo se: Što smo mi spremni za Isusa podnijeti?« 
 
Riječi Evanñelja navijestio je fra Nikola Rosančić, a misna čitanja i molitvu vjernika 
predvodili su širokobriješki svjetovni franjevci. 
 
U nadahnutoj propovijedi, potaknut ulomkom Evanñelja o ozdravljenju uzetoga kod 
kupališta, fra Zvjezdan je zapitao: »Želiš li ozdraviti na način kako Isus ozdravlja? Želiš li 
svoje zdravlje koristiti na dobro, na blagoslov?« U nastavku je, razmatrajući tešku sudbinu 
ovog bolesnika, pozvao da ne zaboravimo svoje bližnje, da pronañemo vremena za svoju 
djecu, za stare i nemoćne, po Isusovu primjeru, jer Isus ima vremena za svakoga te 
zaključio da duhovna obnova nije moljakanje nego spremnost hrabrije poći za Isusom. 
 
Na kraju svete mise vicepostulator fra Miljenko Stojić posebno je zahvalio predvoditelju 
misnog slavlja i molitvenog programa ovih dana fra Zvjezdanu čija je molitva i riječ okupila 
više tisuća vjernika, ne samo iz širokobriješkog kraja nego iz cijele Hercegovine.  
 
Zatim je podijelio nagrade nagrañenima na »2. nagradnom natječaju« na temu pobijeni 
hercegovački franjevci u kategoriji odrasli. Prvu nagradu dobila je Renata Dobrić iz Splita. 
Njezina priča nosi naslov »Napokon: Iz tame u svjetlo ili Povorka smrti«. Priča govori o 
grižnji savjesti čovjeka koji umire, a sudjelovao je u bitkama za Široki Brijeg i Mostar. 
Druga nagrada dodijeljena je Fabijanu Lovriću iz Knina. Njegov književni rad nosi naslov 
»Neka blagoslov Tvoj padne na ljude«. Treću nagradu za književni rad dobio je Darko 
Juka iz Mostara za pjesmu »U jazbinu tijelo, duša u raj«. Fra Miljenko je zahvalio svim 
sudionicima nagradnog natječaja, a sve pozvao da se jave na sljedeći Nagradni natječaj. 
 
Uobičajeno je nakon sv. mise slijedilo Klanjanje Presvetom Oltarskom Sakramentu , i ovaj 
put u prepunoj širokobriješkoj crkvi. Ni povremene padaline nisu omele dolazak puka 
Božjega. 
 
Molitvenom ugoñaju svih ovih dana doprinijelo je lijepo pjevanje glazbene sekcije Frame, a 
cijeli program prenosila je Radiopostaja Široki Brijeg, dok je video prijenos ostvario portal 
Hercegovina live. Internetski prijenos preuzimali su i portali pobijeni.info, franjevci-siroki-
brijeg.info i hrsvijet.net. 
 
Na sami dan obilježavanja 68. obljetnice ubojstva hercegovačkih franjevaca molitveni 
program započinje u 16.00 molitvom pred ratnim skloništem, nakon toga slijedi procesija 
prema crkvi i molitva kod grobnice s posmrtnim ostatcima 22-ice ubijenih franjevaca. 
 
Molitveni program predvodit će provincijal hercegovačkih franjevaca fra Ivan Sesar u 
sumisništvu s našim gvardijanima, vicepostulatorom i drugom braćom svećenicima. 
Vjerujemo da će se radno vrijeme na području općine prilagoditi ovome danu kako je to i 
pozvala Općina Široki Brijeg u odluci o obilježavanju Dana sjećanja na pobijene franjevce i 
puk. 
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2013-02-08 
Široki Brijeg, 8. siječnja 
2013. (Gojko Jelić / 
Vicepostulatura) – Onoga 
krvavog 7. veljače 1945. 
jednog po jednog od 
dvanaest fratara komunisti 
su vodili od samostana do 
ratnog skloništa, ubili i 
zapalili. Tom istom stazom, 
68 godina poslije, krenula je 
procesija ministranata, 
postulanata, novaka, 
redovnika i svećenika uz 
molitvu žalosnih otajstava 
Gospine krunice. U 
dostojanstvenom ozračju 
framaši su zapjevali Gospodine, ti si pastir moj, a vicepostulator fra Miljenko Stojić pročitao 
je ulomak iz knjige o Jobu. Nakon kratkog nagovora i molitve gvardijana fra Sretana 
Ćurčića procesija je, uz molitvu krunice, ušla u crkvu te zastala na grobu 22 ubijena fratra. 
Svjetovni franjevci pročitali su tada kratko razmatranje i imena svih pobijenih 
hercegovačkih franjevaca. 
 
Slijedila je sveta misa zadušnica koju je predslavio provincijal hercegovačkih franjevaca dr. 
fra Ivan Sesar u suslavlju s generalnim pohoditeljem fra Rozom Brkićem, vicepostulatorom 
fra Miljenkom Stojićem, domaćim gvardijanom fra Sretanom Ćurčićem, svim 
hercegovačkim gvardijanima i većim brojem svećenika iz cijele Hercegovine. 
 
Provincijal je u uvodnoj riječi kazao: »I ove godine oko stola Gospodnjeg okupio nas je 
ovaj sveti i bolni dan 7. veljače. To je dan u kojem su svojom krvlju naša braća na ovom 
Brijegu Bogu, Crkvi, franjevačkom Redu i svom hrvatskom narodu prinijeli svetu žrtvu, ono 
najvrjednije što čovjek ima – svoj život. Ovdje smo kako bismo Bogu iskazali zahvalnost za 
njihovo hrabro i neustrašivo svjedočanstvo vjere 7. veljače i ovaj Brijeg Široki za nas fratre 
i naš narod simbol je stradanja i ponosa. Zbog toga se u ovoj svetoj misi sjećamo i svih 
onih koji su bilo gdje i bilo kada ubijeni za krst časni i slobodu zlatnu.« 
 
Liturgijsko pjevanje predvodio je Veliki župni zbor sv. Cecilije pod ravnanjem s. Mire Majić, 
prvo čitanje pročitao je novak fra Antonio Musa, a riječi Evanñelja navijestio je fra Sretan 
Ćurčić. 
 
U svojoj propovijedi dr. fra Ivan Sesar je izmeñu ostaloga poručio: »Davanje života iz 
ljubavi zapravo je kršćansko mučeništvo. Ili obratno, kršćansko mučeništvo jest samo 
onda kad se život daje iz ljubavi. A svjedoci vjere su oni kršćani koji u svom životu nastoje 
što dosljednije živjeti svoju vjeru kroz promicanje kršćanske ljubavi, solidarnosti, pravde i 
mira. U svjetlu ovoga nauka, 66 hercegovačkih franjevaca su svjedoci vjere ne poglavito 
zato što ih je netko ubio iz mržnje prema ćudorednim vrjednotama, kao što se to stvarno 
dogodilo, nego zato što su oni iz ljubavi prema tim istim vrjednotama radije prihvatili smrt 
negoli da pristanu na gaženje tih vrjednota. U tome, kao i svi drugi svjedoci vjere, velika su 
pouka osobito našem vremenu kad vrjednote, za koje su oni dali život, tako često bivaju 
gažene, obezvrijeñivane i ismijavane.  
 
Naši ubijeni fratri kao i sve druge nevine žrtve, u teškim okolnostima Drugog svjetskog rata 
kad je progovorila ljudska zloća i pokvarenost, pokazali su se duhovno jakima te su do 
kraja ostali vjerni svojoj savjesti i radije su išli u smrt nego da je pogaze. U njima se 
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očitovala Isusova pobjeda nad zlom i smrću kao zalog konačne sudbine svijeta.  
 
Katolička crkva na ovim prostorima jačala se kroz stoljeća poglavito mučeničkom krvlju 
svojih sinova. Neraskidiva povezanost fratara i naroda i duboka navezanost na Boga 
jednih i drugih u nasljedovanju Krista uspjela je održati i osnažiti Crkvu i naš narod u Bosni 
i Hercegovini kroz vrijeme koje je iza nas.  
 
Svjedok vjere, kad trpi, ne trpi samo za sebe nego i za svoj narod. Za svoj narod trpi radi 
primjera, radi ohrabrenja, radi spasenja. Naši fratri voñeni franjevačkim načelom "Ne samo 
sebi živjeti nego i drugima koristiti" niti su za sebe živjeli, niti su za sebe umrli. Nama su, 
naime, dobrim životom ostavili primjer vladanja, a hrabrim podnošenjem muka primjer 
trpljenja.  
 
Naših 66 ubijenih fratara ostavili su svijetli trag koji je i nama danas izazov i poziv da 
ostanemo vjerni Bogu i onome što dolazi od Boga. Zato vas s ovog svetog mjesta pozivam 
da od sada još vjernije molimo sve mučenike svete Crkve za zagovor da nam svojom 
molitvom isprose vjernost, odanost i ustrajnost u okolnostima našega života, da svatko u 
svojem naraštaju posvjedoči ono na što smo pozvani: da budemo djeca Božja ne samo 
riječju nego i djelima. Baš onako kako su to posvjedočili naši ubijeni fratri.  
 
Papa Benedikt XVI. ovu godinu proglasio je Godinom vjere. Prigoda je to, ali i zadaća svih 
nas današnjih katolika, da ojačamo svoju vjeru, da je produbimo, da u ovom društvu koje 
preferira život bez Boga i čak štoviše, tako često ustaje protiv Boga, da još žarče i odanije 
vjerujemo Kristu, Radosnoj vijesti, da ostanemo odani i vjerni vjeri svojih otaca i svetoj 
Katolički Crkvi. I ova 68. obljetnica tragičnog stradanja naših pokojnih fratara ovdje na 
Širokom Brijegu u ovoj Godini vjere neka nam bude poticaj da svi mi iskreno molimo za 
hrabrost koja je sposobna učiniti i nas svjedocima vjere u ovoj burnoj današnjici. Ne 
zaboravimo, braćo i sestre, da mi ne griješimo samo onda kad činimo zlo, već i onda kada 
ne činimo dobro koje bismo mogli i trebali činiti.  
 
Molimo da sjeme ovih nevino stradalih franjevaca urodi novim duhovnim zvanjima, molimo 
da nam Gospodin podari dobrih i svetih svećenika, redovnika i redovnica. Molimo takoñer 
da se njihova žrtva i nevino prolivena krv pretoči u novi život našega naroda.« 
 
Molitvu vjernika pročitali su svi hercegovački gvardijani sa zajedničkom molitvom da ih Bog 
na kraju života primi u svoju vječnost i združi s pobijenom subraćom. 
 
Na kraju svete mise nazočnima se obratio vicepostulator fra Miljenko Stojić: »I kroz 
proteklu godinu nastojali smo ići tragovima naše pobijene braće. Prikupljali smo 
svjedočanstva ispitujući još žive svjedoke, prikupljali dokumentaciju, nastupali u različitim 
prigodama i u medijima, kao i u različitim mjestima i okolnostima.« 
 
Spomenuo je kratko što je sve Vicepostulatura radila kroz proteklu godinu. Izmeñu toga 
istaknimo: »Mišljenja smo da smo pronašli i još jednu jamu s tijelima dvojice ubijenih 
hercegovačkih franjevaca, onih iz Izbična. Pokušat ćemo to istražiti, kao i jamu s tijelima 
60-ak ubijenih u Biokovu, meñu kojima je navodno i skupina hercegovačkih franjevaca.« 
 
Na kraju je uputio riječi zahvale. »Hvala svima koji su kroz proteklu godinu pomogli 
Vicepostulaturi u njezinom radu. Nemoguće je sve spomenuti pa ću samo izdvojiti osoblje 
u širokobriješkom samostanu na čelu s gvardijanom fra Sretanom Ćurčićem te naše 
framaše i trećare. Naravno, hvala i čitavoj Provinciji, na čelu s provincijalom dr. fra Ivanom 
Sesarom, koja se trudi odvojiti čovjeka i odvojiti znatna novčana sredstva za ovaj rad. 
Hvala i našem generalnom pohoditelju fra Rozi Brkiću koji o svemu ovome izvješćuje našu 
Vrhovnu upravu u Rimu. Na poseban način hvala fra Zvjezdanu Liniću koji je kroz 
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prethodna tri dana u ovoj našoj samostanskoj crkvi predvodio molitveni program, odnosno 
sv. misu zadušnicu za našu pobijenu subraću i puk Božji. Mnogi su ga čuli i posredstvom 
medija te se nadamo da će posijana riječ uroditi plodom.« 
 
Fra Miljenko je zahvalio i Radiopostaji Široki Brijeg i portalu Hercegovina live koji su uživo 
prenosili ovogodišnje dane pobijenih franjevaca, kao i samostanskom portalu franjevci-
siroki-brijeg.info i portalu za domovinsku i iseljenu Hrvatsku hrsvijet.net.  
 
Na kraju je zaključio: »Nemojmo se bojati ni vremena u kojemu živimo ni onih koji bi htjeli 
oblikovati to vrijeme. Bit će nam onako kako sami htjednemo. Živimo i nosimo istinu pa će 
nas Bog prepoznati kao svoje i obdariti nas neuništivom srećom.« 
 
Gvardijan fra Sretan Ćurčić zahvalio je svima koji su doprinijeli i doprinose čuvanju 
spomena na pobijene fratre te istaknuo: »Pobijeni fratri na Brijegu su rekli da ne će nikamo 
bježati, jer nisu ništa krivi. Rekli su istinu. živjeli su istinu. Znali su zašto žive, znali su 
kome žive. U ovom vremenu izvrnutih vrjednota oni nam zacijelo mogu i trebaju biti 
svjetionici u našem životu. Ne smijemo se bojati istine, ne smijemo se stidjeti da smo 
kršćani. Trebamo gledati na svoju dušu koja pripada Bogu. Poruka Brijega nadilazi 
zemaljska rješenja, stoga nemojmo biti slijepi i žedni na izvoru života, a to je uistinu Široki 
Brijeg. Čuvajmo ga, dakle, živimo iz njega i budimo ponosni na njega.« 
 
 

2013-03-28 
Široki Brijeg, 28. ožujka 2013. (Vicepostulatura) – U Drugom svjetskom ratu i poraću 
komunisti su ubili 66 hercegovačkih franjevaca. Ubili su tada i na stotine tisuća članova 
vjernog puka Božjeg. 
 
O svemu ovome od 2008. redovno piše »Stopama pobijenih«, glasilo Vicepostulature 
postupka mučeništva »Fra Leo Petrović i 65 subraće«. Izlazi svakih 6 mjeseci. Do sada je 
tiskano 10 brojeva. Glavni i odgovorni urednik je fra Miljenko Stojić, vicepostulator. 
Sjedište glasila je na Širokom Brijegu u franjevačkom samostanu, a o svemu se pobliže 
može upoznati preko portala pobijeni.info. 
 
U zadnje vrijeme glasilo »Stopama pobijenih« po prvi put se pojavilo na kioscima u Herceg 
Bosni, BiH. Na taj način povećala se mogućnost lakšeg dolaska meñu moguće čitatelje. 
Hvala svima onima koji su za ovo zaslužni te koji ga čitaju i pomažu, kao što pomažu i rad 
Vicepostulature. 
 

 
2013-05-02 

Čitluk, 1. svibnja 2013. (citluk.ba) – Jučer je, 
30. travnja, pod predsjedanjem Marina 
Radišića, održana 6. redovita sjednica 
Općinskog vijeća Čitluk. Na dnevnom redu 
našlo se osam točaka dnevnog reda, nakon 
što je povučena točka broj 3. koja se odnosila 
na Informaciju o radu za 2012. Crvenog križa 
Čitluk. Povučena je s dnevnog reda zbog 
spriječenosti tajnika Crvenog križa Čitluk 
Andrije Stojića da nazoči sjednici Vijeća. 
 
Točka broj 4. na kojoj su se nalazila izvješća 
o radu za 2012. Dječjeg vrtića Čitluk koju je 
predstavila ravnateljica Zdenka Pehar i 
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Javnog pravobraniteljstva općine Čitluk koju je predstavila Javna pravobraniteljica 
Mladenka Stojić nakon kraće rasprave jednoglasno je usvojena. 
 
Nakon provedenog javnog natječaja Povjerenstvo za dodjelu javnih priznanja općine 
Čitluk, Vijeću je predložilo kandidate za općinska priznanja koja su jednoglasno usvojena. 
Nagradu općine Čitluk za životno djelo dobio je fra Miljenko Mića Stojić (za dugogodišnji 
dušobrižnički, kulturni, književni i humanitarni rad te izniman doprinos u promidžbi i ugledu 
općine Čitluk). Godišnju nagradu općine Čitluk dobili su: prof. dr. sc. Mladen Bevanda (za 
dugogodišnji društveno-politički rad i doprinos u promidžbi i ugledu općine Čitluk) te fra 
Marinko Šakota (za postignute uspjehe i realizaciju kulturnih projekata na području općine 
Čitluk). Zahvalnicu općine Čitluk dobili su: Filomena Šarac i Zlata Šimović (za postignute 
rezultate u prosvjeti te doprinos očuvanju tradicije i kulturne baštine hercegovačkog kraja). 
Priznanja će nagrañenima biti dodijeljena na svečanoj sjednici OV Čitluk u povodu Dana 
općine Čitluk koja će biti 24. svibnja. 
 
Takoñer su vijećnici jednoglasno usvojili Nacrt Plana upravljanja otpadom općine Čitluk za 
razdoblje od 2012. do 2017., dok je Prijedlog odluke o izradi monografije »Općina Čitluk u 
razdoblju od 1955. do 2015.« usvojen s 4 suzdržana glasa. 
 
Na ovoj sjednici vijećnici su raspravili i usvojili Odluku o utvrñivanju općeg interesa za 
izgradnju kanalizacijskog sustava u ulici Bulić Potok. 
 
 

2013-05-06 
Široki Brijeg, 6. svibnja 2012. 
(Vicepostulatura) – Komunističke 
postrojbe početkom veljače 1945. 
napravile su na području Širokog Brijega 
oko 150 masovnih grobnica i 
pojedinačnih grobova, kako je zabilježilo 
Povjerenstvo za istraživanje i 
obilježavanje grobišta iz Drugog 
svjetskog rata i poraća na području 
općine Široki Brijeg. Nažalost što vrijeme 
odmiče ovaj se broj povećava. 
 
Meñu ubijenima na Širokom Brijegu i 
trojica SU hercegovačkih franjevaca koje 
su komunisti odveli s pučke sv. mise u 
Izbičnu 11. veljače ne dopustivši im da je 
završe. To su fra Marko Dragićević, fra 
Bono Andačić i fra Nevinko Mandić. 
Ubrzo se pročulo da su posljednji put 
viñeni u Grabovoj Drazi kako nose 
streljivo za partizane. Krenuvši tim 
tragom Vicepostulatura je uspjela doći 
do novih svjedoka i novih saznanja. 
Dvojica ubijenih franjevaca zaista su 
zadnji put viñena u Grabovoj Drazi odakle su produžili negdašnjim putem Mostar – 
Tomislavgrad i ubrzo ubijeni i bačeni u jamu u Gornjem Gracu. Trećeg su komunisti 
ostavili u Knešpolju i tu je ubijen. 
 
Iskapanje u Knešpolju u Dubravi provedeno je 26. svibnja – 5. lipnja 2010. Po 
svjedočanstvima još živućih svjedoka jedan od ubijenih je i fratar. Nažalost zbog 
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istrošenosti kostiju nismo meñu posmrtnim ostatcima pobijenih pomoću DNK analize 
uspjeli pronaći njegove kosti.  
 
Pripreme za iskapanje jame u Gornjem Gracu u punom su jeku. Koristimo prigodu i 
molimo sve one koji znaju nešto o spomenutome ili kakav drugi podatak o ubijenim 
hercegovačkim franjevcima da nam to što prije jave. Nadamo se da će se konačno 
pokrenuti i službena državna tijela te nam pomoći u ovom nadasve humanom poslu. Neka 
je velika hvala Povjerenstvu za obilježavanje i ureñivanje grobišta iz Drugog svjetskog rata 
i poraća koje nam pomaže koliko je u njegovoj moći. 
 
 

2013-05-25 
Čitluk, 25. svibnja 2013. (M. 
J. / hrsvijet.net) – 
Vicepostulator postupka 
mučeništva »Fra Leo 
Petrović i 65 subraće« te 
poznati hrvatski književnik i 
novinar fra Miljenko Stojić 
dobitnik je ovogodišnje 
nagrade općine Čitluk za 
životno djelo koja se 
dodjeljuje u povodu Dana 
ove općine. Nagradu za 
dugogodišnji dušobrižnički, 
kulturni, književni, novinarski 
i humanitarni rad te izniman 
doprinos u promidžbi i 
ugledu općine Čitluk, na 
današnjoj svečanoj sjednici 
OV Čitluk, Stojiću su uručili predsjednik Općinskog vijeća Marin Radišić i načelnik općine 
Ivo Jerkić. Inače se o Stojićevu radu najbolje može saznati preko portala miljenko.info. 
 
Godišnje nagrade općine Čitluk uručene su i meñugorskom župniku fra Marinku Šakoti za 
postignute uspjehe i realizaciju kulturnih projekata na području općine Čitluk i prof. dr. sc. 
Mladenu Bevandi za dugogodišnji društveno-politički rad i doprinos u promidžbi i ugledu 
općine Čitluk. 
 
Istodobno, Zahvalnice općine Čitluk dobile su umirovljene učiteljice Filomena Šarac i Zlata 
Šimović za postignute uspjehe u prosvjeti te doprinos očuvanju tradicije i kulturne baštine 
hercegovačkog kraja. 
 
U ime nagrañenih, nazočnima se obratio fra Miljenko Stojić. »Lijepo je dobiti neku 
nagradu, ali ona je tim ljepša kad se dobije od svojih. Hvala na tome, ne samo u svoje ime 
nego i u ime svih nas.« Osvrnuo se i na odgovornost prema dogañajima u župi Meñugorje. 
»Postali smo domaćinima mnoštvu ljudi iz cijelog svijeta. Nismo to učinili svojom pameću, 
već nas je Kraljica mira izabrala za tu službu. Zbog toga naše misli trebaju biti usmjerene i 
prema tome, a ne samo kako će nama biti dobro« – kazao je Stojić. Nije zaboravio ni 
Haške uznike. »Poseban pozdrav našim uhićenicima u Haagu. Nekada smo bili zajedno, 
zajedno smo i danas. Borili su se za nas, borimo se i mi za njih moleći Boga da im 
pomogne u ovim prijelomnim trenutcima« – zaključio je fra Miljenko Stojić. 
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2013-07-01  
Tomislavgrad, 1. srpnja 2013. 
(Zora Stanić / tomislavcity.com) 
– Jučer, 30. lipnja, nakon 
proslave blagdana roñenja sv. 
Ivana Krstitelja, u duvanjskome 
selu Lugu služena je sv. misa 
za 83 mučki ubijenih mještana 
Luga, Kuka i Letke 16. prosinca 
1943. Pobili su ih Nijemci, 
nakon što je komunistička 
vojska učinila sve da se to 
dogodi. Sv. misu je predslavio 
fra Miljenko Stojić, 
vicepostulator postupka mučeništva za proglašenje blaženima i svetima mučki pobijenih 
hercegovačkih franjevaca. Suslavili su duvanjski misionar u Africi fra Pere Čuić i župni 
vikar u Tomislavgradu fra Velimir Bagavac. 
 
Sv. misi odazvao se veliki broj župljana, uglavnom iz Luga, Sarajlije, Letke i 
Tomislavgrada. Došli su moliti za pokoj onih koji su prije 70 godina živote izgubili u 
strašnome zločinu, bilo da su spaljeni ili strijeljani.  
 
Uoči početka sv. mise pred spomen križem održana je prigodna molitva uz čitanje svih 
imena stradalih u tome zločinu. Za svakoga od njih upaljena je svijeća. Nju su položili 
mladi, dok je ispred Udruge Lug – Poljica, koja je osnovana radi očuvanja uspomene na 
žrtvu nevino stradalih, položeno cvijeće. 
 
U prigodnoj propovijedi fra Miljenko Stojić je istaknuo da se istina o žrtvi ovih mučenika 
nije mogla skriti, a to dokazuje i ne tako davni posjet jednoga njemačkog vojnika koji je 
posjetio Lug želeći platiti materijalnu štetu što ju je počinio spalivši toga kobnog 19. 
prosinca jednu štalu na Lugu. »Dogañaje iz prošlosti zacijelo ne možemo učiniti takvima 
kao da se nikada nisu dogodili. Ali možemo ih učiniti takvima da pobijedimo mi, a ne oni. 
To nam omogućuje naša kršćanska vjera. Što god nam netko učinio ne može nam iz grudi 
oteti slobodu i sve ono što je dobro, ako to sami ne dopustimo. Vidjeli smo to lijepo kroz 
vrijeme komunizma. Što sve nije činio da nas podjarmi, ali uzalud. Neki su istina pali na 
tom putu. Zbog straha, želje za lagodnijim životom, obmane, čak su pomagali tom 
komunizmu na raznorazne načine, ne samo uhoñenjem u društvu u kojem su živjeli. Došlo 
je vrijeme da se pokaju. Komunizam je, ponovimo to, zlo u samome sebi, to je i 
nacionalsocijalizam, ali to je isto i današnji globalizam, raznorazna tajna društva, 
kolonijalizam. Svijet se ne može graditi bez Boga. On se samo može graditi s njim budući 
da mu je on začetnik«, rekao je fra Miljenko. 
 
Unatoč žalosti i tragediji koja se dogodila na Lugu, fra Miljenko ističe da ipak trebamo biti 
ponosni na taj dogañaj jer on nije prekinuo život. Ljudi su nastavili živjeti pamteći što se 
dogodilo i nastojeći se vladati drukčije od počinitelja zločina. »Meñutim, zlo je prepoznalo 
da hrvatski narod i dalje ide putem dobra pa ga pokušava slomiti. Prevaranti su i danas na 
djelu. Najlakše ih prepoznajemo preko medija. Njima se čini da su oni trenutno najbolje 
sredstvo za njihovu rabotu. Izbacili su Boga iz svoga života, napadaju domovinu, obitelj i 
sve ono što je dobro u posljednje vrijeme. Nekada je to na grublji, nekada na ljepši način. 
Prijeti nam se i zavarava nas lažnom pričom o ljudskim pravima izostavljajući pomno ono 
što se u nju ne uklapa«, dodao je fra Miljenko naglasivši da je Crkva uvijek bila i da će 
uvijek biti na strani svoga naroda.  
 
Istaknuo je i želju i slogu hrvatske braće s obje strane granice koji su se ujedinili u Komisiji 
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HBK i BK BiH za hrvatski martirologij želeći meñu onima koji su pobijeni u Drugom 
svjetskom ratu i poraću pronaći mučenike. »Njih ima meñu svim crkvenim staležima. 
Trenutno je teško reći koliki je broj ubijenih u hrvatskom narodu, ali se zna da je taj broj u 
Hercegovini oko 20.000. S druge, pak, strane komunisti su ubili 563 svećenika, redovnika, 
redovnica, bogoslova i sjemeništaraca, više nego nacionalsocijalizam u Njemačkoj (250 
svećenika)«, kazao je fra Miljenko te dodao da će Komisija vrlo brzo poći od župe do župe 
i popisivati mučenike, ali ujedno i pobijene. Pozvao je vjernike da se ne boje i da svjedoče 
o onome što znaju.  
 
»Samo je Hercegovačka franjevačka provincija u Drugom svjetskom ratu i poraću izgubila 
66 svojih članova. Znamo to, pobili su ih komunisti. No, progoni su nastavljeni sve do pada 
komunizma. Oko 90-ak hercegovačkih franjevaca okusilo je, ili je manji broj to zamijenio 
globom, komunističku tamnicu. Trojica su tamo praktički ubijena, velik broj njih ostao je 
trajno narušenog tjelesnog i duševnog zdravlja. Danas želimo barem neke meñu njima 
proglasiti mučenicima, odnosno blaženima i svetima. Ne ćemo to moći učiniti za sve, jer 
nemamo dokumente i svjedočenja što se točno dogodilo. No, neka samo jedan meñu 
njima bude proglašen mučenikom on će time osvijetliti i žrtvu svih ostalih. Postupak je u 
punom tijeku i sve lijepo napreduje. Ali trebat će dosta vremena i dosta snage da se to 
dovrši. No, to uopće nije važno. Neka traje koliko treba, važno je samo da se mi kao 
pojedinci i kao zajednica mijenjamo kroz sve to«, rekao je fra Miljenko. 
 
Nakon sv. mise fra Velimir je zahvalio svima koji su pomogli u održavanju ovoga spomen-
slavlja na nevino pobijene. Obljetnica je nastavljena prigodnim druženjem po obiteljima i 
pričom o minulim vremenima. 
 

2013-07-16 
Široki Brijeg, 16. srpnja 2013. (Gojko Jelić / 
Vicepostulatura) – Ovih dana iz tiska je izišao novi, 
11., broj »Stopama pobijenih«, glasila 
Vicepostulature postupka mučeništva »Fra Leo 
Petrović i 65 subraće«. Donosi bogatstvo grañe 
koja osvjetljava živote pobijenih hercegovačkih 
franjevaca i okolnosti u kojima se sve dogañalo. 
 
U rubrici Iz ljetopisa glasilo na dvadesetak stranica 
donosi pregled dogañaja u proteklom razdoblju. 
Bogatstvo je to rada i zalaganja. 
 
Fra Ante Marić piše kako su hercegovački franjevci 
»odcipljeni od Bosne brez kruva i krova bogati 
samo nadom u Boga« podizali na Širokom Brijegu 
prvi samostan s crkvom. Danas se divimo tom 
njihovom radu. 
 
S. Natalija Palac predstavlja lik s. M. Konzolate 
(Marije) Grgić. Ona je od ljeta 1949. do 1956. 
živjela u župnoj kući župe sv. Ilije u Zenici i skrbila za uhićene hercegovačke franjevce koji 
su bili u zeničkoj tamnici.  
 
Tomislav ðonlić piše drugi nastavak o političkom okviru i organizaciji partijskih tijela u 
obračunu s katoličkim klerom u Dalmaciji. Ni tu komunisti nisu bili nimalo blaži nego li u 
drugim krajevima. 
 
O radu općinskih povjerenstava za obilježavanje i ureñivanje grobišta iz Drugoga 
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svjetskog rata i poraća piše Darko Juka. Ante Čuvalo i Vice Nižić, pak, pišu o stratištima i 
grobištima u općini Ljubuški. 
 
Jerko Ivanković piše o kočerinskim mučenicima. Zanimljivo je čitati kako je puk sve 
doživljavao i što je pohranio u svoje pamćenje. 
 
Damir Šimić donosi novi nastavak istraživanja: Je li Josip Broz Tito osobno zapovjedio 
masovne likvidacije političkih neistomišljenika? Svjedoci tragičnih dogañaja s početka 
veljače 1945. govore o pljački koja se dogañala u prostoru gdje je već bio smješten štab 
VIII. dalmatinskog korpusa, koji je i vodio cijelu ovu operaciju. »Vidio sam kamione u koje 
su vojnici NOB-e tovarili samostanske stvari. Sve se to stavljalo u kola: kreveti, stolovi, sve 
je to tako pljačkano«, govori jedan od očevidaca te nastavlja: »Samostanska crkva na 
Širokom Brijegu već je u tim trenutcima bila oskrnavljena i pretvorena u partizansku 
konjušnicu, što je potrajalo do odlaska partizana u proljeće 1945.« 
 
DNK analiza je potvrdila da je u masovnoj grobnici u Ljubuškom pronañeno tijelo fra 
Martina Sopte. Dr. sc. fra Robert Jolić donosi opširan životopis ovog dugogodišnjeg 
profesora u Franjevačkoj klasičnoj gimnaziji na Širokom Brijegu i Franjevačkoj bogosloviji 
u Mostaru – vrsnog matematičara i filozofa, čovjeka široka duha koji je u sjećanju svojih 
učenika ostao poznat poglavito po svojem enciklopedijskom znanju, a onda i po svojoj 
šaljivoj naravi.  
 
Krešimir Šego je razgovarao s Michaelom D. O’Brienom, svjetskim književnikom, o 
Meñugorju, Širokom Brijegu, vremenima u kojima živimo. Izmeñu ostaloga je istaknuo: »U 
svojoj mržnji i ideološkoj zaslijepljenosti neprijatelji vjere pošli su iskorijeniti Kristovu 
nazočnost u svijetu. Činili su to ili ubijanjem ili ušutkavanjem kršćana. No, to ne će nikada 
uspjeti iako može zasjeniti svjetlo u raznim mjestima. Ali gdje god mučenička krv natapa 
tlo, ono će vremenom uroditi velikim plodom.« 
 
U ovom broju možete pročitati i radove s nagradnog natječaja na temu o ubijenim 
hercegovačkim franjevcima. Istina neprestano prodire u puk. 
 
A u Uvodniku glavni i odgovorni urednik vicepostulator fra Miljenko Stojić ističe poruku 
projekta glasila: »Područje našega razmatranja, našega glasila, svakako jest hudo 
komunističko razdoblje u hrvatskoj povijesti. Sve ostalo prepuštamo drugima. Ubijeni 
hercegovački franjevci, kao i čitav taj povijesni kontekst, zahtijevaju od nas da budemo do 
kraja pošteni i stručni. To ponekada znači poniranje i u istraživanje koje se nekome može 
učiniti stajanje na ovu ili onu stranu. Ne, to je samo istraživanje i ništa više. Jedina strana 
na koju imamo pravo stati jest strana mučeništva. Čitajte, razmišljajte i zaključujte što nam 
je svima činiti. Dokle god sve stvari u svome životu ne stavimo na njihovo mjesto, ne ćemo 
uspjeti razumjeti što nam se zapravo dogaña. Nisu ovo neke nove, prepametne misli. 
Šapću nam ih naši mučenici. Pa poslušajmo ih!« 
 
Dio ovoga broja u pdf-u možete skinuti u poglavlju Novosti portala pobijeni.info, a ostale 
brojeve možete skinuti u poglavlju Izdavaštvo. 
 
 

2013-07-19 
Kupres, 19. srpnja 2013. (Velimir Mabić) – Na sjednici Općinskog vijeća općine Kupres 
održanoj prošlog tjedna (12. srpnja), utemeljeno je Povjerenstvo za obilježavanje i 
ureñivanje grobišta iz Drugog svjetskog rata i poraća na području općine Kupres. 
Povjerenstvo broji 6 članova, a za pročelnika je izabran Mario Bagarić, aktualni 
dopredsjednik Općinskog vijeća općine Kupres. Ovo je sedmo do sada utemeljeno 
povjerenstvo na području Herceg Bosne, BiH. Prvo ovakvo povjerenstvo utemeljeno je još 
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u ljeto 2009. u Širokom Brijegu (pročelnik Pero Kožul), a slijedila su redom utemeljenja u 
Ljubuškom (pročelnik Vice Nižić), Neumu (pročelnik Vicko Jogunica), Posušju (pročelnik 
fra Milan Lončar), Busovači (pročelnik Stipo Krišto), Čitluku (pročelnik Andrija Stojić). 
Razgovori o utemeljenju ovakvih povjerenstava traju još u nekoliko općina. 
 
Do sada je u svim ovim općinama ekshumirano nešto više od dvije stotine posmrtnih 
ostataka žrtava, a ekshumacija još njih najmanje šezdeset i šest upravo traje na Kupresu. 
Pored rada svih navedenih povjerenstava, 
nemjerljiv doprinos u otkrivanju i 
razobličavanju partizansko-komunističkih 
zločina dala je Vicepostulatura postupka 
mučeništva »Fra Leo Petrović i 65 
subraće« (vicepostulator fra Miljenko 
Stojić) koja od svog utemeljenja 2007. 
predano radi na istraživanju komunističkih 
zločina. Ona je ujedno idejni začetnik 
spomenutih povjerenstava. Iako 
Vicepostulatura poglavito traga za 
pobijenim franjevcima, ona jednako 
predano istražuju i svjedoči i o svim 
ostalim zločinima počinjenim nad 
nedužnim hrvatskim narodom Herceg-Bosne (i Hrvatske), te i na taj način pruža nemjerljiv 
doprinos radu općinskih  povjerenstava.  
 
O radu u proteklim godinama utemeljenih povjerenstava najšira javnost zna već podosta, 
stoga je potrebno progovoriti pobliže o djelovanju novoutemeljenoga povjerenstva na 
Kupresu. Odmah nakon utemeljenja, kupreško je povjerenstvo pokazalo da zna što mu je 
činiti, krenuvši u prvu ekshumaciju na svome općinskom ozemlju 12. srpnja. Mario 
Bagarić, prije kao koordinator, a sada kao pročelnik povjerenstva već dulje vrijeme radi na 
njezinoj pripremi. Riječ je, naime, o ekshumaciji masovne grobnice na Ogledalima iznad 
Kukavičkog jezera na kojoj su partizansko-komunistički zločinci poubijali najmanje 66 
hrvatskih civila i vojnika te ih pobacali u jamu. Već prvog dana iskapanja, nakon otkrića tri 
ljudske lubanje i jedne vojničke čizme, te na temelju njihova položaja u jami, arheolog 
Tihomir Glavaš, ustvrdio je kako sve djelatnike na ovom projektu očekuje iznimno teška 
zadaća. Tijela u jami, već sad je potpuno izvjesno, tako su isprepletena da će biti iznimno 
teško precizno ih razdvojiti. No, ne treba dvojiti da će to biti napravljeno potpuno stručno. 
 
Dr. Marija Definis-Gojanović, specijalistica sudske medicine sa Zavoda za patologiju, 
sudsku medicinu i citologiju KBC-a Split, nakon početnog uklanjanja naslaga priključila se 
iskapanjima i već na samom početku vañenja kostiju žrtava uvjerila se u težinu radova koji 
je očekuju na Ogledalima. Dr. Definis-Gojanović za ovu je priliku kazala: »Ovo je za mene 
najzahtjevnija ekshumacija na kojoj sam radila do sada. Jama je duboka, relativno uska, a 
u tom i takvom prostoru ogroman je broj tijela. Pretpostavlja se da je u jami šezdeset i 
osam tijela, a neki barataju podatkom da bi ih moglo biti čak i do devedeset. Koliko je u 
jami stvarno ljudi, to ćemo tek vidjeti. Za sada se dosta toga pokazalo, ali to je samo jedan 
mali dio onog što očekujemo. S obzirom na veliku dubinu i strminu grotla jame, tijela su 
potpuno isprepletena, ali ne samo što su isprepletena, nego su i razdvojena i to na način 
da su se u tom porinuću i propadanju terena, gotovo sve glave odvojile od tijela i spale 
prema dubljim dijelovima, a noge ostale gore naviše. Bit će vrlo teško odrediti pripadnost, 
pogotovu za sada… Uspjeli smo izvaditi i prvo tijelo u cijelosti. U nastavku radova, pored 
najbolje volje da sve obavimo po pravilima struke, to će biti teško… Neka nam Bog 
pomogne… U svakom slučaju, jedno je sigurno: radovi će potrajati dugo. Ali opet sve ovisi 
o tome koliko ćemo moći ići u detalje. Ne htjeti, nego moći ići u detalje! Kako god okreneš, 
radovi će potrajati najmanje još dva tjedna.« 
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I dok stručnjaci obavljaju svoj dio posla, pročelnik Povjerenstva Mario Bagarić organizira i 
nadgleda radove na ureñenju spomenika i kosturnice koji se grade niti tridesetak metara 
od stratišta-grobišta na Ogledalima. Završetak ureñenja spomenika i kosturnice planiran je 
prije 15. kolovoza, odnosno prije svetkovine Velike Gospe, a s tim se planom podudara i 
plan završetka ekshumacije tijela svih žrtava na ovom stratištu. Obred pokopa planiran je 
za 16. kolovoza. Žrtve će biti pokopane u spomenutu kosturnicu koja se gradi u okviru 
spomeničkog kompleksa na Ogledalima. Pročelnik kupreškog Povjerenstva Mario Bagarić 
stoji na raspolaganju javnosti za sve eventualne upite i informacije na broj mobitela 063  
 
 

2013-07-30 
Široki Brijeg, 30. srpnja 2013. (Vicepostulatura) – 
Hvala Bogu, meñu pobijenima u masovnoj 
grobnici Tomića njiva u Ljubuškom, nakon fra 
Martina Sopte, ovih smo dana pronašli i posmrtne 
ostatke fra Slobodana Lončara, u neposrednoj 
blizini fra Martinova tijela. Zaključujući po tome 
vjerojatno su ih zajedno ubili. Bilo je to 
najvjerojatnije u noći 12./13. veljače 1945. 
 
Razne činjenice iz prve ruke o komunističkom 
odvoñenju fra Slobodana Lončara iz Drinovaca i 
ubojstva u Ljubuškom možemo saznati iz knjige 
»Apokaliptični dani« fra Janka Bubala i iz knjige 
»Fratar, narodni neprijatelj« fra Ratimira Kordića. 
Ovako to sažeto opisuje fra Ratimir Kordić, koji je 
kao župnik službovao zajedno s fra Slobodanom u 
Drinovcima te ga nastojao zaštititi i kasnije ga išao 
tražiti. »9. veljače uvečer počela je Kalvarija moga 
pomoćnika fra Slobodana. Nakon pretrage sobe, 
lišenja slobode, noćnog putovanja preko Sovića do Čove u Ružićima i putovanja u 
Ljubuški 10. veljače izjutra, tu je, ni četrdeset osam sati nakon dolaska bio strijeljan. 
Pojedinosti o njegovu stradanju malo su poznate. Znam da mu je jedan fratar (fra Janko) 
dao odriješenje uz prethodno upozorenje da se pokaje. Odriješenje je bilo kroz zatvorena 
vrata. Možda ni dvadeset četiri sata prije strijeljanja bio je šamaran. Sad mi je jasno zašto 
mi je Ćazim Dizdarević preko telefona odgovorio da ne treba fra Slobodanu ni rublje ni 
hrana, da on ima sve. Tada je fra Slobodan već bio mrtav.« Ovako, pak, govori o navodnoj 
fra Slobodanovoj krivnji i krivnji drugih fratara. »Tih dana dobio sam "Slobodnu Dalmaciju". 
Jedan dulji članak pisao je uglavnom o hercegovačkim fratrima. Tvrdi se da je osloboñen 
Široki Brijeg, da su fratri pucali i borili se u redovima neprijatelja naroda i da su dobili 
zasluženu plaću. Piše i o nekim drugim fratrima. Za fra Slobodana stoji da je išao na 
noćne sastanke sa škriparima te da se presvlačio u ženske haljine i prevodio škripare na 
Široki Brijeg. Koliko riječi, toliko laži! Nigdje ne piše da je netko od fratara ubijen, samo 
stoji da su dobili zasluženu plaću. K tome piše za one koji još nisu u rukama narodne vlasti 
da će i oni dobiti zasluženu plaću i da će im narod suditi. Narod je ubrzo doznao za 
sudbinu fratara. Duboko potresen zbog te tragedije ujedno je strepio za sudbinu nas malo 
koji smo još u životu.« 
 
Ovako smo pisali o masovnoj grobnici u Ljubuškom u vijesti o pronalasku fra Martina 
Sopte. »Masovna grobnica u Ljubuškom nalazi se na lokalitetu Tomića njiva. Kao i do svih 
drugih masovnih grobnica u komunističko vrijeme do nje se dolazilo krišom. Nije se znalo 
tko je u njoj točno ubijen, samo se pretpostavljalo, ali se mjesto ljubomorno čuvalo od 
zatiranja. Svuda okolo niknule su kuće, ne i tu, jer je svim aspirantima prišapnuto što to 
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mjesto točno sadrži. Padom komunizma devedesetih godina prošloga stoljeća mjesto gdje 
se pretpostavljalo da je masovna grobnica očišćeno je, poglavito zalaganjem fra Vladimira 
Kozine i fra Velimira Mandića, te je započelo odavanje počasti ubijenima uz sudjelovanje 
mnoštva puka Božjega. Zahvaljujući svjedočanstvima i dokumentima, Vicepostulatura 
postupka mučeništva "Fra Leo Petrović i 65 subraće", na čelu s vicepostulatorom fra 
Miljenkom Stojićem, u suradnji s Povjerenstvom za ureñivanje i obilježavanje grobišta iz 
Drugog svjetskog rata i poraća na području općine Ljubuški, na čelu s Vicom Nižićem, 19. 
– 28. srpnja 2010. vodila je iskapanje. Radovi su se odvijali pod stručnim vodstvom 
arheologa Tihomira Glavaša i patologinje Marije Definis-Gojanović. Ukupno je otkopano 28 
tijela. Očito su prije smrti morali kopati mjesto gdje će biti ubijeni, jer su pronañeni i ostatci 
vatre na kojoj su se grijali stražari, moguće sami ubojice. Uz dva tijela pronañeni su i 
ostatci krunice i franjevačkog habita.« 
 
Nakon prikupljanja novčanih sredstava za DNK analizu pobijenih u Knešpolju i dovršetku 
toga postupka, pristupili smo DNK analizi pobijenih na Tomića njivi u Ljubuškom. Uz 
navedenu dvojicu fratara pronašli smo i Grgu Marića, jer je njegova rodbina već dala 
uzorke krvi. Uskoro ćemo objaviti kada će se prikupljati uzorci krvi za druge pobijene pa će 
identificiranih biti više. Ovom prilikom zahvaljujemo svima koji su novčano pomogli 
dosadašnje DNK analize ili će pomoći ovu posljednju u Ljubuškom. 
 
Fra Slobodan Lončar roñen je 1. ožujka 1915. u Vinjanima. Roditelji su mu bili Petar i 
Franjka r. Bago. Kršten je 3. ožujka 1915. u župi Sv. Jure u Viru. Na krštenju je dobio ime 
Ivan. Pučku školu pohañao je na Posušju, a gimnaziju na Širokom Brijegu. Filozofiju i 
teologiju studirao je u Mostaru. Franjevački habit obukao je na Humcu 3. srpnja 1934., a 
vječne je zavjete položio 5. srpnja 1938. Za svećenika je zareñen 16. lipnja 1940. u 
Mostaru. Kao župni vikar službovao je 1942. – 1944. na Širokom Brijegu odakle je 
premješten u Drinovce. Tu su ga, kako rekosmo, komunisti uhitili 9. veljače 1945., odveli u 
Ljubuški i ubili. O njemu njegov još živući sukolega fra Častimir Majić piše sljedeće. »Fra 
Slobodan je zračio ljudskom toplinom i vedrinom koju je očitovao u susretu sa svim 
osobama u životu. Nadasve, bio je čvrst značaj na koga smo se mogli osloniti i na njegovu 
potporu računati. Posjedovao je izvjesnu dozu humora što se posebno očitovalo u 
šaljivome glasilu "Podbadalo" koje je zajedno s fra Žarkom Leventićem ureñivao u 
Mostaru.« 
 
Za sve pobijene u Ljubuškom, njih 62 (američki zrakoplovac već je predan obitelji), na 
Malu Gospu 8. rujna bit će služena sv. misa zadušnica. Nakon toga slijedi pokop 
neidentificiranih tijela na Gradskom groblju, a posmrtni ostatci identificiranih tada će biti 
predani obiteljima i naknadno pokopani. Fra Martin Sopta i fra Slobodan Lončar bit će 
pokopani u samostanskoj crkvi na Širokom Brijegu 10. rujna. U tijeku je stvaranje 
programa pokopa u Ljubuškom i na Širokom Brijegu pa će podrobnosti biti naknadno 
objavljene. Povezane vijesti najlakše je pratiti preko portala Vicepostulature pobijeni.info. 
 

2013-08-17 
 
Kupres, 17. kolovoza 2013. (Velimir Mabić / 
hrsvijet.net) – U nazočnosti velikog broja 
vjernika, domaćih Kuprešaka ¸¸kao i 
Kuprešaka iz cijelog svijeta koji se redovito 
za blagdan Velike Gospe okupe u svome 
rodnom mjestu, te gostiju iz susjednih 
općina Hercegovine i Dalmacije, na 
Kupresu je na lokalitetu Ogledala jučer, 16. 
kolovoza, obavljen obred pokopa žrtava 
partizansko-komunističkog zločina koje su 
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tu poubijane prije punih sedamdeset godina. Naime, nakon što su u listopadu 1943. Titove 
partizansko-komunističke postrojbe ušle u nebranjeni grad Kupres, izdvojile su preko 
sedamdeset nedužnih ljudi – mahom hrvatskih civila, te ih nemilosrdno poubijale u šumi na 
Ogledalima iznad sela Kukavice, gdje su postojale prirodne jame – jezerine, a potom ih 
pobacali u jednu od takvih jama. Da zlo bude potpuno, preostali hrvatski živalj tijekom 
listopada 1943. protjeran je s cijele Kupreške visoravni, a oko mjesec i pol dana kasnije 
(11. prosinca 1943.), izvršavajući zapovijed komunističkog stožera, hrvatska sela i grad 
Kupres spaljeni su do temelja. Kupres je tada zavijen u crno, a olovne godine koje su 
slijedile bile su vjerojatno najteže u povijesti ovog kraja i ovih ponosnih ljudi. O zločinu se 
šutjelo sedam dugih desetljeća, ali Kuprešaci nisu zaboravili. I eto, konačno je došlo 
vrijeme da svojim mučenicima odaju zasluženu počast i osiguraju konačni smiraj njihovim 
dušama u prekrasno ureñenoj spomen-kosturnici. 
 
Iako je povod bio tužan, svečano je jučer bilo na Kupresu. Sve je počelo Križnim putem u 
podnožju stratišta-grobišta na Ogledalima koji je završio ispred spomenika i kosturnice, a u 
nastavku je pred izloženim posmrtnim ostatcima žrtava služena sv. misa zadušnica za 
pokoj njihovih duša. Uz sumisništvo 8 svećenika, misno slavlje predvodio je velečasni 
Marko Tomić, župnik župe Sv. Obitelji na Kupresu. U svojoj je propovijedi župnik Tomić 
izmeñu ostalog rekao: »Teška je tragedija pogodila Kupres u to vrijeme. Pobijeno je 
mnoštvo nevinih ljudi, učinjen je veliki zločin. Dužni smo trajno se sjećati naših žrtava, ali 
isto tako i moliti za njihove ubojice. Mi smo narod koji prašta, jer to naš Bog traži od nas.« 
 
Posebne zasluge za izvrsnu organizaciju i provedbu obreda pokopa na Ogledalima 
pripadaju poglavito Mariju Bagariću, pročelniku Povjerenstva za obilježavanje i ureñivanje 
grobišta iz Drugog svjetskog rata i poraća na području općine Kupres, ali i ostalim 
članovima Povjerenstva. Po završetku obreda pokopa, vidno rasterećen nakon dugotrajnih 
i napornih ekshumacijskih i organizacijskih poslova, Mario Bagarić je kazao: »Hvala Bogu 
da je sve prošlo u redu. Ali nije gotovo… Kao što znate, pokopali smo nešto više od 
polovice ekshumiranih žrtava od ukupnog broja koji očekujemo u jami. I sami ste vidjeli što 
nas je dočekalo i kako se ekshumacija sasvim nepredviñeno zakomplicirala i oduljila. Od 
ponedjeljka idemo dalje, nastavljamo gdje smo stali. Dok i posljednju žrtvu ne 
ekshumiramo, nema stajanja… Zahvaljujem svima koji su sudjelovali u ovom projektu, da 
sad ne nabrajam, jer bih mogao nekoga zaboraviti. Ali ipak jednu zahvalu želim izdvojiti: 
posebno želim zahvaliti širokobriješkom Povjerenstvu, na čelu s Perom Kožulom, te 
Vicepostulaturi postupka mučeništva "Fra Leo Petrović i 65 subraće", na čelu s fra 
Miljenkom Stojićem, jer bez njih, njihova nesebičnog stavljanja na raspolaganje, njihovih 
stalnih naputaka, njihove logistike i njihovih stručnjaka za ovu vrstu poslova s kojima su 
nas povezali, sve ovo ne bismo uspjeli uspješno privesti kraju. Mjesec dana sustavnog 
rada je iza nas i ovo danas je bila kruna tog rada. Sve je završilo s izuzetno velikim brojem 
ljudi, s velikim brojem Kuprešaka, kako domaćih tako i onih iz inozemstva, s prekrasnim 
vremenom, s potpunim poklapanjem s našim planovima, ama baš sve je danas bilo 
savršeno… Zadovoljan sam! Hvala Velikoj Gospi koja se pobrinula da sve proñe u 
najboljem redu… Na početku je bilo i nekih gotovo mučnih trenutaka, čak i s dijelom obitelji 
žrtava koje su imale različita viñenja o tome što bi i kako trebalo, ali na kraju je sve dobro 
ispalo. Sad nam ostaje da ovaj kompleks održavamo jer će on postati dio kupreške 
svakodnevnice, dio kupreške razglednice, mjesto gdje će ljudi dolaziti, moliti… Ali kažem, 
predstoji nam još desetak dana naporna posla da ovo privedemo kraju onako kako spada, 
na najbolji mogući način. A onda ćemo razmišljati kako Ogledala uvrstiti u kulturno-
povijesnu, odnosno duhovnu ponudu Kupresa. I tek onda, zadovoljstvo će biti potpuno…« 
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2013-08-21 
Široki Brijeg, 19. kolovoza 2013. 
(Vicepostulatura) – Na području Maclja i 
okolnih mjesta komunisti su u svibnju i 
lipnju 1945. ubijali povratnike s 
Bleiburga na njihovom Križnom putu, 
prema izjavi svjedoka oko 13-ak tisuća. 
Pretpostavlja se da se u maceljskoj 
šumi nalazi oko 130 grobišta, od kojih je 
samo nekolicina otkrivena. Meñu 
ubijenima bila je i skupina od 21 
svećenika i redovnika iz različitih 
zajednica Crkve u Hrvata. Prvi je o 
svemu javno progovorio kardinal Franjo 
Kuharić 1991. na sv. misi zadušnici 
pokraj jame IVd za koju se 
pretpostavljalo da sadrži kosti pobijenih svećenika i redovnika. Otkopavanje iz 1992. 
pokazalo je da su ubijeni zajedno sa sedamdesetak hrvatskih časnika i dočasnika. Tom su 
prilikom inače na području Maclja otkopane 23 jame sa sveukupno 1.163 žrtve. Kosti su 
pokupljene i ležale su u vrećama na tavanu KBC Šalata više od 12 godina, sve do 22. 
listopada 1995. Tada su zalaganjem preživjelog svjedoka Križnog puta Stjepana Brajdića i 
fra Drage Brgleza, mjesnog župnika te Udruge Macelj 1945., pokopane u crkvi Muke 
Isusove u Maclju. Sv. misu zadušnicu i sprovodne obrede vodio je kardinal Josip Bozanić. 
 
Crkva Muke Isusove inače je spomen-crkva na pobijene u Maclju. Ispred nje postavljen je i 
križni put u bronci, rad akademskog kipara Ante Jurkića. Ove godine spomen-područje 
obogaćeno je novim sadržajem. Otvorena je spomen-soba s prikazom što se dogodilo u 
Maclju i s predmetima koji su ostali iza ubijenih. Bilo je to 2. lipnja na kraju sv. mise 
zadušnice koju je predvodio biskup Valentin Pozaić. Tijekom izgradnje poznati hrvatski 
svjetski slikar Charles Billich bio je zamoljen da dopusti reprodukciju svoje slike Križni put. 
Meñutim, kao pravi domoljub, umjesto toga on je naslikao i poklonio za spomen-sobu novu 
sliku Križni put, te slike Krvavi most i Očaj. 
 
Hercegovačka franjevačka provincija u Maclju je izgubila svoja tri člana: fra Metoda 
Puljića, fra Darinka Mikulića i fra Julijana Petrovića. Stoga nije čudno da je novčano 
pomogla izgradnju spomen-sobe. Dar je uručen preko fra Miljenka Stojića, vicepostulatora 
postupka mučeništva »Fra Leo Petrović i 65 subraće«. 
 
Spomen-soba i čitav kompleks crkve lijepo je i dobro zamišljen. Hodočasničko je to mjesto 
za čitav hrvatski puk. Meñutim, još je ostalo neureñeno područje samog stratišta Lepa 
Bukva. Jama u kojoj su bili spomenuti svećenici i redovnici sada je puna vode. Oko nje 
postavljeno je nekoliko najobičnijih greda, a iznad nje najobičniji drveni križ. Nigdje ne piše 
o čemu se tu uopće radi. Fra Drago Brglez i Udruga Macelj 1945. već su puno učinili i 
preko svojih snaga. Sada je red na Crkvi u Hrvata priključiti se naporima glede čuvanja 
uspomene na naše pobijene. Izmeñu ostaloga trebalo bi što prije urediti stratište Lepa 
Bukva, ne samo zbog toga što su odreñeni politički moćnici zbog blizine odmorišta na 
auto-cesti već tu mislili urediti motel i »rekreativne« sadržaje, već i zbog toga što je Lepa 
Bukva kao stratište ustvari simbol neuništivosti domoljublja i kršćanske vjere. Komunisti su 
htjeli zatrti i jedno i drugo, ali nisu uspjeli! Iste snage još ne odustaju. Hrvatske šume dale 
su Maceljsku šumu u koncesiju pa se prilikom njezina iskorištavanja uklanjaju oznake 
jama s pobijenima, a same jame uništavaju i zatrpavaju teškim strojevima.  
 
Trebalo bi, dakle, nastaviti započeto te zaustaviti prikrivanje povijesne istine. U ime države 
na to je poglavito pozvan Predrag Matić Fred, prvi čovjek Ministarstva branitelja kojemu je 
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nedavno pripojen Ured za žrtve komunističkih zločina. Hoće li se odazvati? Isto tako do 
sada pronañeno u jamama, masovnim grobnicama, trebalo bi pridružiti onome što 
posjeduje župa ðurmanec i udruga Macelj 1945. tako da se izloži u spomen-sobi i bude 
trajni spomen na naše pobijene.  
 

2013-08-24 
Bile, 24. kolovoza 2013. (M. J. / hrsvijet.net) – Na području Bila, lokalitetu izmeñu Mostara 
i Širokog Brijega, jučer, 23. kolovoza, na Europski Dan sjećanja na žrtve totalitarizama 
položen je kamen temeljac za izgradnju najvećeg groblja mira u Europi. U mjestu Misišta 
na visoravni Bile položili su ga predsjednik Hrvatskoga narodnog sabora (HNS) BiH i 
predsjednik HDZ-a BiH Dragan Čović te predsjednik Koordinacije povjerenstava za 
obilježavanje i ureñivanje grobišta iz Drugog svjetskoga rata i poraća Ilija Vrljić. Kamen je 
temeljac blagoslovio don Ivan Turudić, vojni dušobrižnik. 
 
»Ovo je Groblje Mira koje je otvoreno za 
svaku žrtvu bez obzira na to iz kojeg naroda 
potjecala i pod kojom je čizmom stradala«, 
kazao je Čović. Neprihvatljivo je skrivanje 
istine o zločinima počinjenima nakon 
Drugog svjetskog rata, istaknuo je Čović i 
poručio: »Moramo učiniti sve da istina koja 
je skrivena na brojnim lokacijama u BiH, 
Hrvatskoj, Sloveniji, te koje svakodnevno 
obilazimo i spominjemo, konačno iziñe na 
vidjelo«. Čović je optužio režim koji je »čak 
45 godina«, i to »sustavno pokušavao skriti 
istinu o tim dogañanjima«, a posebno 
važnim ocijenio je projekt postupka rasvjetljavanja stradanja 66 ubijenih hercegovačkih 
franjevaca te brojnih obitelji. Po njegovim riječima, otvaranjem Groblja Mira želi se oživjeti 
ono što se pokušalo sustavno sakriti, pa se više ne će spekulirati o žrtvama kako u 
Hercegovini tako i u BiH. 
 
Ilija Vrljić napomenuo je da je lokalitet Bile odabran za groblje upravo zato što to mjesto 
simbolizira najviše stradanja i žrtava iz Drugog svjetskoga rata i poraća, a drugi je razlog 
njegova geostrateška pozicija. Po trenutačnim podatcima na širem području Hercegovine 
broj žrtava komunističkoga režima mogao bi biti oko 30.000. 
 
Uz predstavnike Koordinacije općinskih povjerenstava i Vicepostulature sa Širokog 
Brijega, na čelu s fra Miljenkom Stojićem, svečanosti su nazočili i predstavnici Katoličke 
crkve, visoki dužnosnici Hrvatskog narodnog sabora te predstavnici društvenog, političkog 
i gospodarskog života Hercegovine. Polaganju kamena temeljca nazočilo je i 
parlamentarno izaslanstvo njemačkog CDU-a, predsjedavajući Vijeća ministara BiH 
Vjekoslav Bevanda, kao i brojni hrvatski dužnosnici u vlasti. 
 
 

2013-09-02  
Ljubuški, 2. rujna 2013. (Josipa Vukoja / Vicepostulatura) – U organizaciji Povjerenstva za 
obilježavanje i ureñivanje grobišta iz Drugog svjetskog rata i poraća na području općine 
Ljubuški te Vicepostulature postupka mučeništva  »Fra Leo Petrović i 65 subraće« 
provedeno je ekshumiranje žrtava iz Drugog svjetskog rata i poraća na području Općine 
Ljubuški. Bilo je to od srpnja 2010. do lipnja 2011. na lokalitetima Tomića Njiva, Bare, iza 
zgrade MUP-a i Pregrañe, kao i u Studencima gdje je pomoću vojničke pločice identificiran 
američki zrakoplovac i već predan obitelji. Meñu pronañenima su i posmrtni ostatci dvojice 
franjevaca: fra Martina Sopte i fra Slobodana Lončara.  
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Svečani ispraćaj 61 žrtve komunističkog 
zločina održat će se u nedjelju 8. rujna 
2013., na svetkovinu Male Gospe. Posmrtni 
ostatci ubijenih franjevaca i civila bit će 
izloženi u 14.30 ispred zgrade Općine 
Ljubuški, a komemoracija započinje u 
15.00. Na početku komemoracije 
nazočnima će se obratiti Vice Nižić, 
pročelnik Povjerenstva te Nevenko 
Barbarić, načelnik Općine Ljubuški. Nakon 
molitve koju će predvoditi biskup mons. dr. 
Tomo Vukšić, vojni ordinarij, povorka će se 
kroz središte Ljubuškog uputiti prema 
Novom gradskom groblju gdje će pobijeni biti pokopani. Sv. misu zadušnicu, uz suslavlje 
drugih svećenika, kao i obred pokopa, takoñer će predvoditi biskup Vukšić. 
 
Nakon sv. mise zadušnice posmrtni ostatci dvojice franjevaca bit će predani franjevcima 
da se pokopaju u samostanskoj crkvi na Širokom Brijegu, posmrtni ostatci identificiranih 
njihovim obiteljima da se pokopaju u obiteljskim grobnicama, a oni za koje se još ne zna 
pravi identitet bit će pokopani u zajedničku općinsku grobnicu u Ljubuškom. Svi posmrtni 
ostatci su u limenim sanducima, pomno obilježeni, tako da će biti moguća i naknadna 
identifikacija. Prilikom ukopa nazočnima će se obratiti vicepostulator fra Miljenko Stojić koji 
će izmeñu ostaloga kratko predstaviti kako, gdje i kada su pobijeni pronañeni. 
 
Radio Herceg Bosna uživo će prenositi ispraćaj posmrtnih ostataka i svetu misu 
zadušnicu. Stoga svi oni koji nisu u mogućnosti u nedjelju doći u Ljubuški imaju priliku 
putem radiovalova biti povezani s okupljenim pukom u Ljubuškom i moliti za ove nevine 
žrtve. 
 
Ostale podrobnosti o dogañaju mogu se dobiti od pročelnika Povjerenstva Vice Nižića na 
broj mob.: 063 322-770  i   063 322-770 FREE   Glede pobijenih franjevaca podrobnosti se 
mogu dobiti na tel. Vicepostulature: 039 700-325 

039 700-325 FREE   ili preko portala pobijeni.info.  
 

2013-09-10 
Ljubuški, 9. rujna 2013.  
(Josipa Vukoja / pobijeni.info) – U nedjelju, 
8. rujna 2013., na svetkovinu Male Gospe, 
održana je komemoracija i pokop 61 žrtve 
iz Drugog svjetskog rata i poraća koje su 
pronañene na više lokaliteta na području 
Općine Ljubuški. Meñu pronañenima su i 2 
hercegovačka franjevca: fra Slobodan 
Lončar i fra Martin Sopta. Sve se uživo 
moglo pratiti preko HR Ljubuški i HR 
Herceg Bosna. 
 
Posmrtni ostatci ubijenih franjevaca i civila, 
koji su se nalazili u limenim sanducima prekriveni hrvatskom trobojnicom, izloženi su u 
14.30 ispred zgrade Općine Ljubuški, a službeni program komemoracije započeo je u 
15.00. Nazočnima se najprije obratio Vice Nižić, pročelnik Povjerenstva za obilježavanje i 
ureñivanje grobišta iz Drugog svjetskog rata i poraća na području Općine Ljubuški. 
Obraćanje je zaključio riječima: »Još jednom pozivam sve one koji nešto znaju o mogućim 
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grobištima, masovnim ili pojedinačnim, da se obrate Povjerenstvu kako bi se istražila i ta 
grobišta.« Okupljenima se s nekoliko riječi obratio i Nevenko Barbarić, načelnik Općine 
Ljubuški koji je pozdravio sve nazočne te se zahvalio Povjerenstvu, Vicepostulaturi 
postupka mučeništva »Fra Leo Petrović i 65 subraće« i svima koji su pomogli da ove žrtve 
budu pronañene i dostojanstveno pokopane. 
 
Nakon uvodne molitve koju je izrekao biskup mons. dr. Tomo Vukšić, vojni ordinarij, 
povorka je krenula ulicama Ljubuškog prema Novom gradskom groblju. U ulicama kroz 
koje je povorka prolazila grañani su na prozorima svojih domova istakli hrvatske zastave i 
upalili svijeće za ove nevine žrtve. 
 
Po dolasku na Gradsko groblje, u 16.00, započela je sv. misa zadušnica koju je predvodio 
biskup mons. dr. Tomo Vukšić, zajedno s provincijalom hercegovačkih franjevaca fra 
Miljenkom Štekom i ostalim sumisnicima u nazočnosti mnoštva puka. Biskup Vukšić je u 
svojoj propovijedi istaknuo: »Ta vjera i ta nada danas su nas dovele ovdje da najprije u 
sprovodnoj povorci do groblja dopratimo posmrtne ostatke 61 osobe kojima je pravo na 
sprovod bilo uskraćeno, da oživimo uspomenu na njihova imena čiji je svaki spomen dugo 
bio zabranjen, a onda i da im darujemo grob kojega nisu smjeli imati te da za vječni pokoj 
njihovih duša izreknemo javnu Misnu molitvu bez strahovanja da bi netko zbog toga 
mogao postati nova žrtva.« Pozvao je svakoga od nas da se molimo Kristu Gospodinu 
kako bi nas oslobodio mržnje i napasti da na zlo uzvratimo zlim. Biskup je podsjetio kako 
kršćani ni u jednom vremenu nisu pošteñeni unutrašnjih iskušenja i vanjskih opasnosti 
koje sa sobom donosi obveza javnoga svjedočenja svoje vjere. Upozorio je: »Naša je 
obveza biti nasljedovatelji Isusa Krista i javni kršćanski svjedoci: u zgodno i u nezgodno 
vrijeme, kako bi rekao sveti Pavao. Upravo zato su biskupi, uoči važnih dogañaja, koji bi 
se trebali dogoditi u listopadu, svima poručili: "Ćudoredna je obveza svakog katolika javno 
i ponosno očitovati svoju vjersku pripadnost i uvijek se izjasniti katolikom, pa i na popisu 
pučanstva, jer je javno ispovijedanje vjere jedna od temeljnih obveza svakoga katoličkog 
vjernika." A časna je obveza čuvati i njegovati svoj narodni identitet, posebice u ovim 
vremenima u BiH gdje skoro svi katolici pripadaju hrvatskom narodu.« 
 
Nakon završnog misnog blagoslova uslijedile su sprovodne molitve i blagoslov groba u 
kojem će biti pokopane neidentificirane žrtve. Veliki zbor sv. Ante s Humca otpjevao je 
Hrvatsku himnu, a zatim je se okupljenima obratio fra Miljenko Stojić, vicepostulator 
postupka mučeništva »Fra Leo Petrović i 65 subraće«. Obraćanje je započeo riječima: 
»Godine 1944. i 1945. osobe, čije posmrtne ostatke danas pokopavamo, prošle su 
ljubuške ulice svezanih ruku i označeni kao neprijatelji naroda. Ubijeni su bez milosti i 
nedostojno pokopani s mišlju da im se zatre ime i postojanje. Tako je mislila zločinačka 
komunistička ruka. Meñutim, danas su oni kao slobodni ljudi prošli istim ljubuškim ulicama 
nošeni našim rukama i molitvama.« Fra Miljenko je izmeñu ostalog zahvalio svima koji su 
na bilo koji način pomogli u pronalasku, iskapanju i organizaciji ispraćaja ovih žrtava, te je 
iznoseći ukratko povijest istraživanja na području Ljubuškog dodao: »Drago bi nam bilo da 
smo uspjeli iskopati i dostojno pokopati dovedene iz ljubuške tamnice i pobijene na Novom 
groblju u Vrgorcu. Prošlog ljeta ta je grobnica pronañena, ali su trenutne hrvatske vlasti 
zaustavile daljnja istraživanja unatoč tome što obitelji pobijenih mole i traže da se to 
nastavi. Dokle tako?« 
 
Na kraju je uslijedila predaja identificiranih i pokop neidentificiranih posmrtnih ostataka. 
Gvardijan fra Velimir Mandić posmrtne je ostatke fra Martina Sopte predao u ruke njegova 
bivšeg ñaka fra Hadrijana Sivrića, a posmrtne ostatke fra Slobodana Lončara u ruke 
njegova bratića fra Milana Lončara. Ova dva franjevca bit će 7. veljače pokopani u 
samostanskoj crkvi na Širokom Brijegu. Posmrtne ostatke identificiranog civila Grge 
Marića, oca sedmero djece, načelnik Nevenko Barbarić predao je Grginom sinu Andriji. 
Budući da su u zadnji tren pronañena novčana sredstva za DNK analizu 12 pobijenih iza 
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zgrade MUP-a, njihovi posmrtni ostatci ostavljeni su za dovršetak toga postupka. Tako je u 
zajedničku općinsku grobnicu pokopano 46 tijela. Prije dvije godine pokopan je u obiteljsku 
grobnicu u SAD-u zrakoplovac koji je takoñer pronañen na području općine Ljubuški, u 
Studencima. 
 
Ovime su ove nemilosrdno ubijene žrtve nakon 68 godina dostojno ispraćene i pokopane. 
Nama preostaje da se molimo za uspješan nastavak rada svih Povjerenstava za 
obilježavanje i ureñivanje grobišta iz Drugog svjetskog rata i poraća te Vicepostulature 
kako bi što više žrtava iz Drugog svjetskog rata i poraća bilo pronañeno, identificirano i 
dostojanstveno pokopano. 
 
 
 

2013-10-08 
 
Široki Brijeg, 2. listopada 2013. (Vicepostulatura) – Želeći njegovati spomen na 66 
hercegovačkih franjevaca koje su kao nevine tijekom i u poraću Drugog svjetskog rata 
pobili komunisti, Vicepostulatura postupka mučeništva »Fra Leo Petrović i 65 subraće« 
raspisuje nagradni natječaj na temu pobijenih hercegovačkih franjevaca tijekom i u poraću 
Drugog svjetskog rata za uratke iz: književnosti, glazbe, likovne kulture, povijesti, 
računalstva, umjetničke fotografije, videa. Natječaj je otvoren za: djecu (pučka škola), 
mladež (srednja škola), odrasle (studenti i punoljetni). 
 

Radovi (ako su tekstualni, trebaju biti napisani na računalu) neka se pošalju najkasnije do 
15. siječnja 2014. na adresu: Vicepostulatura, Kard. Stepinca 14, 88220 Široki Brijeg. 
Mogu to biti i objavljeni radovi u vremenu od zadnjih Dana pobijenih hercegovačkih 
franjevaca. Obavezno čitko naznačiti ime i prezime, adresu, broj telefona, nadnevak 
roñenja te ako dotični ide u školu koju školu i koji razred, odnosno godinu, pohaña. 
 

Dodjeljuju se 3 nagrade za najbolje 
radove u kategoriji uzrasta iz nabrojanih područja koje će biti uručene na 3.danima pobijen
ih hercegovačkih franjevaca 4. – 7. veljače 2014. Nagrañenima se uručuju prigodna 
nagrada i plaketa te im se rad postavlja na portal Vicepostulature pobijeni.info (Odjek u 
puku – Glas o mučeništvu – Natječaj). 
 

Molimo sve pučke i srednje škole s hrvatskim nastavnim programom te Sveučilište u 
Mostaru da u nastavi povijesti spomenutih dana održe prigodno predavanje o pobijenim 
hercegovačkim franjevcima i povijesnom okviru u kojem se to dogodilo. 
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2013-10-14 

 
 
Široki Brijeg, 14. listopada 2013. (Vicepostulatura) – U samostanu Hercegovačke 
franjevačke provincije na Širokom Brijegu u nedjelju, 20. listopada, bit će održan 5. 
simpozij pod nazivom Stopama pobijenih. Osvjetljavanje je to komunističkog ubojstva 66 
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hercegovačkih franjevaca te povijesnih okolnosti u kojima se sve dogodilo. Program 
počinje u 11.00. 
 
Najprije slijedi sv. misa koju će predvoditi dr. fra Ivan Ševo, vikar Hercegovačke 
franjevačke provincije. Nakon sv. mise u samostanskoj će dvorani biti održana sljedeća 
predavanja. Mr. sc. Hrvoje Mandić, povjesničar, govorit će o borbama za Široki Brijeg od 
studenoga 1944. do 7. veljače 1945. Mr. sc. Tomislav ðonlić, povjesničar, govorit će na 
temu Politički okvir i organizacija partijskih tijela u obračunu s katoličkim klerom u 
Dalmaciji. Mario Bagarić, pročelnik Povjerenstva za ureñivanje i obilježavanje grobišta iz 
Drugog svjetskog rata i poraća na području općine Kupres, predstavit će rad kupreškog 
povjerenstva te kratko progovoriti o prošlogodišnjem radu do sada ustrojenih 
povjerenstava u BiH: Široki Brijeg, Ljubuški, Neum, Posušje, Busovača i Čitluk. 
 
U Gospino svetište na Širokom Brijegu uvijek je lijepo doći, naročito u njezinom mjesecu 
listopadu. Tu su do sada pokopana i 22 hercegovačka franjevca na čiji grob dolazi moliti i 
tražiti zagovor vjerni puk Božji nazivajući ih »širokobriškim mučenicima«. Ovo Gospino 
svetište ujedno je središnje žrtvoslovno mjesto Hercegovačke franjevačke provincije. 
 
Dosadašnji tijek i radove sa Simpozija moguće je pronaći na stranicama portala 
pobijeni.info (Dogañanja + Simpoziji). Svojom nazočnošću Simpoziju i širenjem 
predavanja koja će biti održana doprinesimo širenju i pronalasku istine o minulim 
dogañajima. 
 
 

2013-10-21 
 
Široki Brijeg, 21. listopada 2013. (Josipa Vukoja) – Jučer je, 20. listopada, održan 5. 
simpozij »Stopama pobijenih« u samostanu na Širokom Brijegu. Organizator je 
Vicepostulatura postupka mučeništva »Fra Leo Petrović i 65 subraće«.  
 
Simpozij je započeo svetom misom u 11.00 koju je predvodio vikar Hercegovačke 
franjevačke provincije dr. fra Ivan Ševo uz sumisništvo širokobriješkog gvardijana fra 
Tomislava Puljića i vicepostulatora fra Miljenka Stojića. Fra Ivan je u propovijedi naglasio 
potrebu za našim obiteljskim i narodnim zajedništvom. Pohvalio je sve one napore koji se 
čine na tom području. Vjernici koji su dupkom ispunili samostansku crkvu pozorno su pratili 
njegove riječi. Na kraju svete mise gvardijan fra Tomislav se zahvalio predvoditelju svete 
mise i propovjedniku fra Ivanu te vicepostulatoru fra Miljenku Stojiću na svemu što čini u 
okviru Vicepostulature. Simpozij je zatim nastavljen u samostanskoj dvorani.  
 

Prvo predavanje s temom 
»Borbe za Široki Brijeg od 
studenoga 1944. do 7. veljače 
1945.« održao je mr. sc. Hrvoje 
Mandić. Koristeći se podatcima 
iz više knjiga, radova i 
monografija, Mandić je ukratko 
predstavio napade komunističkih 
snaga koji su se vodili na 
području Širokog Brijega u 
spomenuto vrijeme. Slušateljima 
je približio odgovornost 
komunističkog vodstva za 
počinjene zločine. Naglasio je 
da je na području Širokkog 
Brijega, nakon što je pao pod komunističku vlast, za samo nekoliko dan nastalo do sada 
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popisanih 150 što većih što manjih masovnih grobnica. 
 

Drugo predavanje održao je mr. sc. Tomislav ðonlić. Tema njegovog predavanja bila je 
»Politički okvir i organizacija partijskih tijela u obračunu s katoličkim klerom u Dalmaciji«. 
ðonlić je izlaganje zaključio riječima: »Borba koju su jugoslavenski komunisti vodili protiv 
Katoličke crkve u Dalmaciji svodila se na optužbe za "protunarodni rad" i 
podupiranje "reakcije" pri čemu su se navodile brojne fraze o "protunarodnom djelovanju 
klera", "razbijanju jedinstva naroda" i sl. Iz toga se može zaključiti da je primarni cilj 
Komunističke partije i njenih represivnih organa bio obračun s nepoćudnim ljudima i 
idejama, a katoličke svećenike svrstavali su, pak, u glavne neprijatelje.« 

 

Treće predavanje održao je Mario Bagarić, pročelnik Povjerenstva za ureñivanje i 
obilježavanje grobišta iz Drugog svjetskog rata i poraća na području općine Kupres. U 
svom izlaganju predstavio je rad kupreškog povjerenstva koje je za kratko vrijeme svoga 
postojanja napravilo veliki posao. Tako je prošlog ljeta iskapalo masovnu grobnicu na 
Ogledalima gdje je pobijeno 70-ak kuprešaka. Bila je to odmazda za pretrpljene poraze u 
bitkama. Osveta bi poprimila još strašnije razmjere da se nije usprotivio i sve donekle 
spriječio jedan utjecajni komunist iz Šuice. Žrtve ovog zločina pokopane su u kosturnici 
spomen obilježja blagoslovljenog 16. kolovoza ove godine. 
 

Simpozij na Širokom Brijegu već je postao tradicionalan. Govori o tome i neprestani rast 
slušateljstva iz svih slojeva pučanstva. 
 
 

2013-10-26 
Ljubuški, 25. listopada 2013. (Povjerenstvo / 
Vicepostulatura) – Meñu posmrtnim 
ostatcima pobijenih u masovnoj grobnici u 
Ljubuškom na lokalitetu Tomića njiva ovih su 
dana pomoću DNK analize identificirane još 
dvije žrtve. Riječ je o pokojnima Ivanu Bubalu 
i Stipanu Jurkoviću. 
 
Podsjetimo, odkopavanja na lokalitetu 
Tomića njiva, u samom središtu Ljubuškoga, 
trajala su 19. – 29. srpnja 2010. Tu je 
pronañeno 28 posmrtnih ostataka, od kojih su 
ranije identificirane tri osobe: fra Martin 
Sopta, fra Slobodan Lončar i Grgo Marić. Posmrtni ostatci civila Grge Marića u rujnu su 
predani njegovoj obitelji, a dva identificirana hercegovačka franjevca bit će pokopana 7. 
veljače 2014. na Širokom Brijegu. 
 
Posmrtni ostatci dvojice identificiranih civila bit će takoñer predani njihovim obiteljima te 
dostojno pokopani. Uz želju da se pronañe i identificira što više žrtava iz Drugog svjetskog 
rata i poraća povjerenstva za ureñivanje i obilježavanje grobišta iz Drugog svjetskog rata i 
poraća na području Herceg Bosne (Široki Brijeg, Ljubuški, Neum, Posušje, Busovača, 
Čitluk, Kupres) te Vicepostulatura postupka mučeništva »Fra Leo Petrović i 65 subraće« 
pozivaju sve koji imaju neke informacije koje bi mogle pomoći u otkrivanju istine da im se 
što prije jave.  
 
 


