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Široki Brijeg, 20. siječnja 2014. (Josipa 
Vukoja / Vicepostulatura) – Ovih je dana, u 
izdanju Vicepostulature postupka mučeništva 
»Fra Leo Petrović i 65 subraće«, izišao novi 
broj glasila Stopama pobijenih. Na samom 
početku glavni urednik fra Miljenko 
Stojić, vicepostulator,sažimajući najvažnije 
dogañaje u posljednjih šest mjeseci, 
poručuje: »Idemo naprijed dokazujući da 
znamo što znači biti pravi ljudi i pravi 
kršćani.«  
 

U rubrici Iz ljetopisa, izmeñu ostaloga 
čitamo o čišćenju i obnovi fratarske mlinice i 
hidrocentrale, dodjeli priznanja Općine 
Široki Brijeg Vicepostulaturi, komemoraciji i 
pokopu žrtava u Ljubuškom, Simpoziju 
Stopama pobijenih održanom u Širokom 
Brijegu, aktualnim temama iskapanja 
grobnica u Sincu i Vrgorcu. Iz 
ljetopisa donosi i Otvoreno pismo 
ministarstvu branitelja Države Hrvatske, 
koje su, prosvjedujući protiv neprimjerenog 
načina iskapanja masovne grobnice u 
Vrgorcu, uputili Vice Nižić, Andrija Stojić i 
fra Miljenko Stojić.  
 
Fra Ante Marić u Podsjetniku piše o do sada poznatim ukopnim mjestima ubijenih hercegovačkih 
franjevaca.  
 
Rubrika Povijesne okolnosti donosi 4 zanimljive teme. Prva od njih je Prosvjedna 
predstavkanadbiskupa Alojzija Stepinca. Riječ je o predstavki koju je uputio Predsjedniku Vlade 
Republike Hrvatske dr. Vladimiru Bakariću. O sudionici Križnog puta i uhićenici s. Emiliji Vasilj 
piše s. Natalija Palac. U trećem nastavku analize o političkim okvirima i organizaciji partijskih tijela 
u obračunu s katoličkim klerom u Dalmaciji, autora Tomislava ðonlića, saznajemo kako je Udba 
pratila rad biskupa Bonefačića te ga nekoliko puta privodila na saslušanje.  
 
Josipa Vukoja piše o radu Povjerenstava za istraživanje i ureñivanje grobišta iz Drugog svjetskog 
rata i poraća, a Damir Šimić nastavlja istraživati je li Josip Broz Tito osobno zapovjedio masovne 
likvidacije političkih neistomišljenika. U sedmom nastavku piše o fratrima koji su se bili sklonili u 
franjevačku mlinicu i hidrocentralu te su kasnije odvedeni negdje prema Splitu.  
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Rubrika Pobijeni donosi nam informacije o pronalasku fra Slobodana Lončara u Ljubuškom te o 
životu fra Jenka Vasilja, o kome piše fra Robert Jolić. Fra Jenko se školovao u inozemstvu pa je 
Hercegovačka provincija polagala mnogo nade u njega, ali partizani su ga ubili 1945., u 31. godini 
života.  
 
U novom glasilu takoñer možemo pronaći i nagrañene radove 2012. i 2013. na temu pobijeni 
hercegovački franjevci, te razgovor Krešimira Šege s arheologom Tihomirom Glavašem koji već 
godinama sudjeluje u radu Vicepostulature i povjerenstava za obilježavanje i ureñivanje grobišta iz 
Drugoga svjetskog rata i poraća.  
 
Tu je i popis izdanja Vicepostulature te literature drugih izdavača koja govori o pobijenim 
hercegovačkim franjevcima. Slijedi i popis darovatelja za koje se svakog 7. u mjesecu slavi sv. 
misa, kao i za one koji svojim svjedočenjem i svojom molitvom doprinose otkrivanju istine o 
pobijenim hercegovačkim franjevcima.  
 
Glasilo se može naručiti od Vicepostulature (pobijeni.info), zatražiti kod svoga župnika, kupiti na 
kioscima u Herceg Bosni. Moći će ga se naravno nabaviti, kao i druge publikacije Vicepostulature, 
na 4. danima pobijenih hercegovačkih franjevaca 4. – 7. veljače.  
 

Spomenimo da će ove godine kroz prva tri dana molitveni program predvoditi fra Marko Ešegović 
(17.30 krunica, 18.00 sv. misa, 19.00 klanjanje). Na sam dan obljetnice, 7. veljače, program 
započinje u 16.00 molitvom pred ratnim skloništem gdje su ubijeni hercegovački franjevci te 
svetom misom zadušnicom koju će predvoditi provincijal hercegovačkih franjevaca fra Miljenko 
Šteko. Tada će biti pokopana i tijela dvojice hercegovačkih franjevaca, fra Martina Sopte i fra 
Slobodana Lončara, koji su prošle godine identificirani u masovnoj grobnici u Ljubuškom. U ovom 
broju glasila govorimo i o toj identifikaciji. 

 
2014-01-29 

Široki Brijeg, 29. siječnja 2014. (Vicepostulatura) – U samostanskoj crkvi Uznesenja BDM na 
Širokom Brijegu 4. veljače započinju »IV. dani pobijenih hercegovačkih franjevaca« u povodu 69. 
obljetnice komunističkog ubojstva 66 hercegovačkih franjevaca. Kao i prošle godine Dani će biti 
prenošeni i preko interneta. Poveznicu i potrebne podatke moći će se pronaći na portalima: 
hercegovinalive.com; pobijeni.info; hrsvijet.net.  
 
Program kroz prva tri dana započinje molitvom krunice i razmatranjem u 17.30, zatim slijedi sv. 
misa zadušnica u 18.00, a trećeg dana ili u četvrtak bit će i Klanjanje Presvetom Oltarskom 
Sakramentu u 19.00. Predvoditelj je fra Marko Ešegović, glavni urednik Svjetla riječi.  
 
Kroz spomenuta tri dana podijelit će se i nagrade onima koji su sudjelovali na »III. nagradnom 
natječaju« s temom pobijeni hercegovački franjevci. Prvoga dana nagrade će dobiti pučkoškolci, 
drugoga mladež, a trećega odrasli.  
 
Kroz spomenuta tri dana podijelit će se i nagrade onima koji su sudjelovali na »III. nagradnom 
natječaju« s temom pobijeni hercegovački franjevci. Prvoga dana nagrade će dobiti pučkoškolci, 
drugoga mladež, a trećega odrasli.  
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Na sam dan Obljetnice, 7. veljače, program započinje u 16.00 molitvom pred ratnim skloništem, 
mjestom ubojstva i zapaljenja 12 franjevaca iz širokobriješkog samostana. Nastavlja se molitvom 
pred grobom gdje su trenutno pokopana 22 ubijena hercegovačka franjevca. Slijedi sv. misa 
zadušnica koju će predvoditi i na njoj propovijedati provincijal  
hercegovačkih franjevaca fra Miljenko Šteko. Na kraju će vicepostulator fra Miljenko Stojić iznijeti 
rad Vicepostulature kroz prošlu godinu, a gvardijan fra Tomislav Puljić izreći će riječi dobrodošlice 
i zahvale. Svim ovim dogañajima ove godine posebno će nazočiti i fra Giovangiuseppe 
Califano, generalni postulator Franjevačkog reda, pa će i on pozdraviti nazočne. 
 
 
 

U ovoj prigodi u samostanskoj crkvi na Širokom Brijegu, gdje već leže posmrtni ostatci 22 ubijena 
hercegovačka franjevca, bit će pokopana još njih dvojica. Vicepostulatura je, naime, u Ljubuškom 
na lokalitetu Tomića njiva 19. – 29. srpnja 2010. iskapala masovnu grobnicu. Tom prilikom 
pronañeni su ostatci 28 osoba. Nakon DNK analize ustanovilo se da su tu ubijeni fra Martin Sopta, 
profesor u Mostaru i fra Slobodan Lončar, ž. vikar u Drinovcima te Ivan Bubalo, otac osmero djece, 
Stipan Jurković, otac petero djece i Grgo Marić, otac osmero djece. Ostali posmrtni ostatci nisu dali 
pozitivan rezultat ili se ti rezultati nisu poklapali s uzorcima krvi onih koji misle da je netko njihov 
tu ubijen. Tako sada znamo za posljednje počivalište točno polovice ubijenih hercegovačkih 
franjevaca, njih 33. 

 

I ove će godine 7. veljače biti obilježen takoñer kao »Dan sjećanja na pobijene franjevce i puk« što 
ga je 23. veljače 2012. proglasila Općina Široki Brijeg. Nadamo se da će biti 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. Dva dana prije, 5. veljače, u 10.00 
izaslanstvo Općine Široki Brijeg te izaslanstvo Vicepostulature i franjevačkog samostana na 
Širokom Brijegu položit će vijenac i zapaliti svijeću za sve pobijene franjevce i puk Božji pred 
križem u središtu Širokog Brijega. 

 

Portal Vicepostulature pobijeni.info podrazumijeva se da će redovno pratiti sva ova dogañanja. 
Posjetite ga. 

 
 

2014-02-05 
 
Široki Brijeg, 5. veljače 2014. (Josipa Vukoja / Vicepostulatura) – Sinoć, 4. Veljače, u 
samostanskoj crkvi na Širokom Brijegu, 
molitvom krunice u 17.30 započeli su IV. 
dani pobijenih hercegovačkih franjevaca u 
spomen na 66 franejvaca koje su 
komunisti ubili tijekom i u poraću Drugog 
svjetskog rata. U 18.00 uslijedila je sveta 
misa zadušnica, koju je, uz sumisništvo 
fra Miljenka Stojića, vicepostulatora i 
nekoliko subraće iz širokobriješkoga 
samostana, predvodio fra Marko 
Ešegović, odgojitelj novaka Bosne 
Srebrene i glavni urednik revije Svjetlo 
riječi.  
 
Fra Marko je u propovijedi istaknuo: »Ovog prvog dana trodnevnice želim govoriti o svetosti moje 
pokojne subraće, "širokobriških mučenika" kako ih narod zove, onako kako je ja vidim u njihovim 
posljednjim životnim trenutcima. O čemu su tada razmišljali? Pitam se, zašto se nisu – kad su već 
vidjeli što će se dogoditi sa Širokim Brijegom – poslužili Isusovim riječima "i stresli prašinu s 
nogu" ostavivši i samostan i svoje vjernike i tako spasili vlastitu kožu?! I onda mi padnu na pamet 
druge riječi "Quo vadis, Domine"(Kamo ideš, Gospodine!) toliko puta zapisane, pa čak i 
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ekranizirane. A radi se, pretpostavljam da vam je svima poznato, o susretu Isusa i sv. Petra na izlazu 
iz Rima. U jeku žestokih progona Petar bježi iz Rima (stresa prašinu s nogu!), ali ga Isusov odgovor 
("Idem u Rim da ponovno budem razapet na križ") uozbiljuje i vraća na pravi put, tj. ponovno u 
Rim.« Propovijed je završio navodeći francuskog dominikanca, pisca i propovjednika Henria 
Lacordairea(1802. –1861.): »Bog je naša budućnost ili je nemamo nikakvu; ili ćemo biti dionici 
njegova života ili ćemo biti žrtve smrti.« 
 
 Pjevanje na misnom slavlju animirao je Mali župni zbor pod vodstvom s. Jasminke Pandžić. Misna 
su, pak, čitanja i molitvu vjernika predvodili ministranti.  
 
Na kraju sv. mise vicepostulator fra Miljenko Stojić uručio je nagrade i prigodne plakete 
nagrañenima na III. nagradnom natječaju na temu pobijeni hercegovački franjevci, za uzrast djeca. 
Ines Lasić, iz Druge osnovne škole Široki Brijeg, dobila je prvu nagradu za literarni radŠezdeset i 
šesta svijeća. Drugu nagradu, za likovni rad In memoriam – Hercegovački franjevački mučenici, 
dobila je Ivona Radoš iz OŠ fra Mije Čuića – Područna škola Crvenice. Treća nagrada pripala je 
Antei Naletilić, iz Prve osnovne škole Široki Brijeg, za literarni rad Pobijeni franjevci 
u Drugom svjetskom ratu.  
 
Program su izravno prenosili Radiopostaja Široki Brijeg (radiosirokibrijeg.com), portali 
hercegovinalive.com, hrsvijet.net, franjevci-siroki-brijeg.info, pobijeni.info. To će činiti i sljedeća 
tri dana, kako bi oni koji nisu u mogućnosti doći na Široki Brijeg na ovaj način mogli biti zajedno s 
nama u molitvi za pobijene franjevce i pobijeni puk, odnosno nazočiti u petak pokopu dvojice 
identificiranih franjevaca fra Martina Sopte i fra Slobodana Lončara. 
 
 

2014-02-05 
 
Široki Brijeg, 5. veljače 2014. (www.sirokibrijeg.ba) – Na Trgu širokobrijeških žrtava kod križa u 
središtu Širokog Brijega, u sklopu obilježavanja »Dana sjećanja na pobijene franjevce i puk«, 
položen je vijenac i zapaljene svijeće za sve pobijene franjevce i puk. Vijenac su položili, svijeće 
zapalili i pomolili se za duše pobijenih 
općinski načelnik Miro Kraljević, 
predsjednik Općinskog vijeća Vinko 
Topić, vicepostulator postupka mučeništva 
»Fra Leo Petrović i 65 subraće« fra 
Miljenko Stojić i Pero Kožul, predsjednik 
Povjerenstva za obilježavanje i ureñivanje 
grobišta iz Drugog svjetskog rata i 
poraća. Nazočili supredstavnici općinske i 
županijske izvršne i zakonodavne vlasti, te 
predstavnici udruga proisteklih iz 
Domovinskog rata.  
 
»Dan sjećanja na pobijene franjevce i puk« 
proglasilo je Općinsko vijeće Širokog Brijega 23. 
veljače 2012. Prema Odluci o proglašenju institucije na 
području Općine Široki Brijeg dužne su 7. 
veljače svoje radno vrijeme prilagoditi programu 
obilježavanja obljetnice komunističkog ubojstva 66 
franjevaca te mnoštvo puka Božjega. 
 

2014-02-05 
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Mostar, 5. veljače 2014. – U organizaciji Mostarsko-duvanjske i trebinjsko-mrkanske biskupije te 
Komisije HBK i BK BiH za hrvatski martirologij u Mostaru će 12 veljače biti predstavljen zbornik 
»Hrvatski mučenici i žrtve iz vremena komunističke vladavine«. Sve započinje sv. misom 
zadušnicom za pobijene u Drugom svjetskom ratu i poraću u 18.00 u katedrali Marije Majke Crkve 
i Kraljice neba. Čim završi sv. misa, oko 18.45, počinje predstavljanje u Velikoj katedralnoj 
dvorani.  
 

Zbornik se sastoji od radova održanih na meñunarodnom simpoziju u Zagrebu 25. i 26. travnja 
2012. pod nazivom »Hrvatski mučenici i žrtve iz vremena komunističke vladavine«. On je značio 
napor Komisije HBK i BK BiH da ukaže na ta zlokobna vremena i uistinu nas suoči s prošlošću. 
Zbornik je do sada predstavljen u više biskupija i nadbiskupija u državi Hrvatskoj i BiH. 

 

Na predstavljanju u Mostaru vojni biskup dr. Tomo Vukšić govorit će o žrtvama u Mostarsko-
duvanjskoj i trebinjsko-mrkanskoj biskupiji, dr. Marko Tokić o samom zborniku, a biskup dr. Mile 
Bogović približit će nazočnima rad Komisije HBK i BK BiH za hrvatski martirologij. Očekuje se 
da će predstavljanju posebno nazočiti župnici spomenutih biskupija, jer će oni trebati biti prvi pri 
ruci biskupijskom povjereniku Komisije kada uskoro krene popisivanje pobijenih iz biskupije, 
odnosno iz svake župe. Skup će pozdraviti mjesni biskup dr. Ratko Perić, a glazbeno će ga 
popratiti, kao i sv. misu zadušnicu, klapa »Narenta« iz Mostara. Voditelj programa bit će fra 
Miljenko Stojić. 
 

Svećenici su naročito pozvani sudjelovati u ovoj večeri molitve i sjećanja na naše pobijene te 
razjasniti vjernicima o čemu se radi da bi mogli i oni nazočiti u što većem broju. Svi koji žele 
sumisiti trebaju sa sobom ponijeti albu i štolu ljubičaste boje.  

 
 

2014-02-06 
 
Široki Brijeg, 6. veljače 2014. 
(Josipa Vukoja / Vicepostulatura) – 
U samostanskoj crkvi na Širokom 
Brijegu nastavljeni su IV. dani 
pobijenih hercegovačkih 
franjevaca. I drugoga dana molitva 
krunice započela je u 17.30, a sveta 
misa zadušnica u 18.00. Molitveni 
program predvodio je fra Marko 
Ešegović uz sumisništvo fra 
Miljenka 
Stojića, vicepostulatora inekolicine 
fratara iz širokobriješkog 
samostana. Na početku svete 
misupredvoditelj je naglasio: 
»Ovog drugog dana, braćo i sestre, sjetimo se u svojim molitvama naših fratara"širokobriških 
mučenika", kako ih narod zove, koje jedan režim ne samo da nije prihvaćao, nego ih je i na smrt 
osudio. Premda smo zbog toga žalosni, tješimo se vjerom da je naš spasitelj Isus bio Bog na zemlji 
koji nikoga nije ubio niti u tamnicu strpao, ali je opet doživio da ga osude i ubiju. No, i na križu On 
je molio: "Oče, oprosti im jer ne znaju što čine". Oprostimo i mi braćo i sestre svojim 
progoniteljima. Poput Isusa, molimo za njih.« 
 

Iz fra Markove propovijedi, protkane pročitanim ulomkom iz Evanñelja po Marku, 
izdvajamo sljedeće. »Ipak, kao pravi prorok nije dopustio da ga "ankete" ili "javno 
mnijenje" odvrate od borbe protiv Zloga i zla u svim zavodljivim oblicima. Nije uporabio svoju 
moć da sumještane i roñake pridobije pomoću mnogobrojnih fascinirajućih čudesa. Učinio je samo 
nekoliko ozdravljujućih zahvata, tek toliko kako bi im dao na znanje da bi ipak mogao kudikamo 
više kad bi htio ali ne će, jer poštuje njihovo slobodno opredjeljenje. Svojim protivnicima Isus je 
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uzvratio poslovicom: "Nije prorok bez časti doli u svom zavičaju i meñu rodbinom i u svome 
domu." Nastavio je djelovati u drugim područjima svoje domovine.« O Crkvi u današnjem vremenu 
rekao je ovo. »Braćo i sestre, Crkva je danas suočena s činjenicom da živi usred poganstva ili je 
progonjena. Ponavlja se stanje rane Crkve. Preživjet ćeopasnost i ostati svjetionik u svijetu, samo 
ako uzme svoje iskonske mjere, ako se orijentira prema izvornoj Crkvi prvog i drugog stoljeća, a ne 
prema duhu vremena. Ne treba nam nikakva romantika ili romantičarski zanos, već treba smjelo 
kročiti prema Duhu Svetome. Crkva mora kritizirati ono što nudi svijet spram Evanñelja; crkva 
morabiti svjedočka, oslonjena na Isusa Krista i Isusova Duha, mora se odrediti spram života i smrti, 
spram bogatstva i siromaštva, blagdana i svagdana, sile moći i sile ljubavi, mora znati lučiti carevo 
od Božjega, pa ako treba ići i u progonstvo, nemilost ili mučeništvo – kako su otišli 
naši "širokobriški mučenici". Samo takva svjedočka Crkva kao zajednica osvjedočenih vjernika 
iznjedrit će svetaca, pojedinaca koji su cijelim svojim bićem prihvatili Isusa Krista i tada ne ćemo 
imati strah od sutrašnjice. A za to je nužan trajni izlazak, trajno obraćenje.«  
 

Krunicu, misna čitanja, molitvu vjernika kao i liturgijsko pjevanje predvodili su članovi Frame 
Široki Brijeg. 
 

Na kraju misnog slavlja, vicepostulator fra Miljenko Stojić, najprije je zahvalio svima koji su 
sudjelovali u molitvenom programu, a posebno predvoditelju misnog slavlja fra Marku. Prosudbeno 
povjerenstvo je odlučilo naIII. nagradnom natječaju o pobijenim hercegovačkim franjevcima ove 
godine dodijeliti samo jednu nagradu. Ivona Grbavac, učenica 1.a razreda Gimnazije Ljubuški, 
osvojila je 1. nagradu za svoj književni rad Pobijeni hercegovački franjevci.  
 

Molitveni program iz crkve na Širokom Brijeg i ovu večer, prenosili su Radiopostaja Široki Brijeg 
(radiosirokibrijeg.com), portali hercegovinalive.com, hrsvijet.net, franjevci-siroki-brijeg.info, 
pobijeni.info. Oni koji bi željeli, a ne mogu ovih dana doći na Široki Brijeg moliti za naše ubijene 
fratre i puk, imat će prigodu takoñer i u četvrtak i petak uživo pratiti program putem ovih medija.  
 
 

2014-02-07 
Široki Brijeg, 7. veljače 2014. (Josipa Vukoja / Vicepostulatura) – Molitveni program IV. dana 
pobijenih hercegovačkih franjevaca, koji se održavaju u spomen na 66 fratara Hercegovačke 
franjevačke provincije koji su ubijeni u Drugom svjetskom ratu i poraću, nastavljen je sinoć, 6. 
veljače, u 17.30, u samostanskoj crkvi na Širokom Brijegu molitvom krunice i svetom misom 
zadušnicom. Molitveni program ponovno je predvodio fra Marko Ešegović. Na svetoj misi uz fra 
Miljenka Stojića, vicepostulatora, 
sumisili su i fratri iz širokobriješkog 
samostana.  
 
Fra Marko se u propovijedi posebno 
osvrnuo na riječi Evanñelja kojima Isus 
šalje apostole da propovijedaju 
obraćenje i šire mir, jer je taj Isusov 
poziv naviještanja Evanñelja drugima 
sv. Franjo uvrstio u svoje Pravilo koje 
fratri i danas obdržavaju. Propovijed je 
završio riječima: »Drago mi je da mogu 
reći da i naše vrijeme poznaje istinite 
Kristove sljedbenike! Krenimo samo 
od 66 hercegovačkih franjevaca "širokobriških mučenika". Prisjetimo se i Majke Terezije, bl. 
Alojzija Stepinca, Nikole Tavelića, fojničkih fratara – mučenika ubijenih u ovome ratu: fra Nikice 
Mili čevića i fra Leona Migića; fra Vjeke Ćurića misionara u Africi koji je toliko volio svoj 
misionarski život da su mu i kosti tamo sahranjene… Ovi i mnogi drugi muškarci i žene svjetlo su 
na našoj životnoj stazi koje pokazuje put do Vječnoga svjetla – Isusa Krista. Tim nam je putem 
ići!« 
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Sinoć su molitvu krunice i misna čitanja predvodili članovi Franjevačkoga svjetovnog reda Široki 
Brijeg, a liturgijsko pjevanje Veliki župni zbor pod vodstvom s. Mire Majić.  
 
Na kraju svete mise vicepostulator fra Miljenko Stojić proglasio je dobitnike nagrada u III. 
nagradnom natječaju na temu pobijenih hercegovačkih franjevaca, za uzrast odrasli. Prvu nagradu, 
za glazbeni uradak Oda hercegovačkoj braći, osvojio je Franjo Bilić iz Zagreba,drugu nagradu 
osvojio je Tomislav Šovagović za literarni rad Zatvorenik slobode, dok je treću nagradu osvojio 
Stipan Zovko iz Širokog Brijega za literarni rad Širokobriški sveci.  
 
Nakon mise uslijedilo je Klanjanje Isusu u Presvetom Oltarskom Sakramentu koje je predvodio fra 
Dane Karačić.  
 
Program iz samostanske crkve na Širokom Brijegu, koja je i sinoć bila ispunjena vjernicima, 
prenosili su Radiopostaja Široki Brijeg (radiosirokibrijeg.com) i portali hercegovinalive.com, 
hrsvijet.net, franjevci-siroki-brijeg.info, pobijeni.info.  
 
Danas, 7. veljače, na dan obljetnice ubojstva 12 fratara iz širokobriješke samostanske zajednice, 
molitveni program započinje u 16.00 molitvom pred ratnim skloništem gdje su fratri ubijeni i 
zapaljeni, a nastavlja se u crkvimolitvom kraj groba gdje su pokopana 22 pobijena fratra i svetom 
misom zadušnicom koju će predvoditi provincijal fra Miljenko Šteko. Nakon sv. mise bit će pokop 
dvojice fratara, fra Martina Sopte i fra Slobodana Lončara, koji su pronañeni u Ljubuškom na 
Tomića njivi. I danas će cijeli ovaj program uživo prenositi prethodno navedeni portali.  
 
 

2014-02-08 
 

Široki Brijeg, 8. veljače 2014. (Josipa Vukoja / Vicepostulatura) – Tijekom i nakon Drugog 
svjetskog rata komunisti su ubili 66 članova Hercegovačke franjevačke provincije. Na Širokom 
Brijegu su 7. veljače ubili i u ratnom skloništu u blizini crkve zapalili 12 fratara. Iako se dugo 
godina to nije smjelo javno činiti, svake godine se održavala sv. misa zadušnica za ove fratre te se 
na mlañe naraštaje prenosila uspomena na njih. Zadnje četiri godine u samostanskoj crkvi na 
Širokom Brijegu održavaju se »Dani pobijenih hercegovačkih franjevaca«.  
 
Ovogodišnji IV. dani pobijenih 
hercegovačkih franjevaca započeli su 
u utorak, 4. veljače, molitvom krunice 
u 17.30 te sv. misom u 18.00. Isti 
program nastavio se u srijedu i 
četvrtak. U četvrtak je, nakon sv. mise, 
još bilo i Klanjanje Isusu u Presvetom 
Oltarskom sakramentu. Molitveni 
program kroz ova tri dana predvodio 
je fra Marko Ešegović, odgojitelj 
novaka Provincije Bosne Srebrene i 
glavni urednik Svjetla riječi.  
 
Fra Marko je u svojim propovijedima 
podsjetio na najvažnije trenutke iz života svetoga Franje, istinskog nasljedovatelja Isusa Krista i 
Njegove riječi, podsjećajući nas na svjedočanstvo vjere koje su nam dali i naši ubijeni fratri, kao i 
oni ubijeni u Bosni Srebrenoj i diljem domovine. Mnoštvo puka Božjega koje je kroz sve tri večeri 
ispunjalo prostranu samostansku crkvu lijepo je primilo ove njegove riječi. 
 
Ovom prigodom dodijeljene su i nagrade i prigodne plakete nagrañenima u III. nagradnom natječaju 
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na temu pobijeni hercegovački franjevci. Prosudbeno povjerenstvo činili su: fra Vendelin Karačić, 
Krešimir Šego i fra Miljenko Stojić. Prvu večer dodijeljene su nagrade uzrastu djeca. Primili su ih 
Ines Lovrić za literarni rad Šezdeset i šesta svijeća, Ivana Radoš za likovni rad In memoriam – 
Hercegovački franjevački mučenici i Antea Naletilić za literarni rad Pobijeni franjevci 
u Drugom svjetskom ratu. Prosudbeno povjerenstvo donijelo je odluku da će drugi dan za uzrast 
mladež biti dodijeljena samo jedna nagrada. Za literarni rad Pobijeni hercegovački franjevci dobila 
ju je Ivona Grbavac. Treću večer dodijeljene su nagrade za uzrast odrasli. Primili su ih Franjo Bilić 
za glazbeni rad Oda hercegovačkoj braći, Tomislav Šovagović za literarni radZatvorenik slobode i 
Stipan Zovko za literarni rad Širokobriški sveci. 
 
Jučer, 7. veljače, uslijedio je zadnji dan IV. Dana pobijenih hercegovačkih franjevaca, sama 
obljetnica ubojstva fratara na Širokom Brijegu, 69. po redu. Molitveni program započeo je u 16.00 
molitvom pred ratnim skloništem, a nastavljen je u samostanskoj crkvi molitvom na grobu gdje su 
pokopana 22 fratra. Uslijedila je sv. misa koju je predvodio provincijal hercegovačkih franjevaca 
fra Miljenko Šteko, uz sumisništvo vicepostulatora fra Miljenka Stojića, gvardijana širokobriješkog 
samostana fra Tomislava Puljića, drugih gvardijana i većeg broja fratara iz cijele 
Hercegovine. Vrijedi istaknuti da je misno čitanje pročitao fra Rade Dragićević, učenik ubijenog fra 
Martina Sopte. 
 
Provincijal je u propovijedi istaknuo sljedeće. »I kad je bilo najteže, Provincija se okupljala slaveći 
žrtvu Jaganjca, sjedinjujući se u Njoj s nebeskom liturgijom, uvijek nalazeći hrabrih fratara, poput 
mučenika iz Abitinije, u Africi, koji su rekli svojim tužiteljima: "Slavili smo večeru Gospodnju jer 
nje se ne može odreći; Mi ne možemo živjeti bez večere Gospodnje"!« Osvrćući se na pokop 
dvojice fratara rekao je: »O draga moja braćo, fra Martine i fra Slobodane, tko vam može izmjeriti 
bol koju ste prošli, tko suze prebrojiti?! Jedno znam: Niste se pokolebali. Uzeli ste na svoja pleća 
svoj križ i kročili pravom stranom svoje Kalvarije. I na vašem kalvarijskom putu čuli su se udarci 
bičeva, padale su poruge i psovke, odzvanjale pljuske. Ne znam jeste li susreli ijednog Šimuna ili 
Veroniku. Eto, to vam mi svojom molitvom i ovim ukopom danas želimo biti!« Naglasivši kako je 
do sada pronañena tek polovica ubijenih fratara, izrazio je želju da se pronañu grobovi ostalih 
fratara, ali i grobovi tisuća i tisuća umorenih vjernika.  
 
Misna čitanja pročitali su novaci Hercegovačke franjevačke provincije, a molitvu vjernika 
gvardijani. Pjevanje je predvodio Veliki župni zbor pod vodstvom s. Mire Majić. 
 
Na kraju sv. mise vicepostulator fra Miljenko Stojić zahvalio se svima koji su kroz ove dane 
sudjelovali u molitvenom programu, onima koji su pomogli u pripremi ove obljetnice i svima koji 
tijekom cijele godine pomažu rad Vicepostulature. Posebnu zahvalu uputio je fra Marku Ešegoviću, 
koji je kroz prethodna tri dana predvodio molitveni program i sv. mise zadušnice za naše pobijene 
fratre i puk.  
 
Portali hercegovinalive.com, hrsvijet.net, franjevci-siroki-brijeg.info, pobijeni.info te Radiopostaja 
Široki Brijeg (radiosirokibrijeg.com) prenosili su uživo program iz širokobriješke samostanske 
crkve kroz ova četiri dana te je fra Miljenko i njima uputio riječi zahvale što su bili na raspolaganju 
kako bi oni koji nisu bili u mogućnosti doći na Široki Brijeg, a željeli su pratiti ovaj molitveni 
program, mogli to činiti putem njihovih portala. Zahvalio je i drugim medijima koji su sve pratili. 
 
Prije početka ovoga programa, od 13.00, u crkvi su, u lijesovima prekrivenim hrvatskom zastavom, 
bili izloženi posmrtni ostatci fra Martina Sopte i fra Slobodana Lončara, koji su pronañeni u 
Ljubuškom, na Tomića njivi, i prošle godine su identificirani. Nakon sv. mise uslijedio je njihov 
pokop. Lijes s posmrtnim ostatcima fra Martina Sopte nosio je fra Hadrijan Sivrić, koji je bio 
njegov učenik, a lijes svoga strica fra Slobodana Lončara nosio je fra Milan Lončar.  
 
Od ukupno 66 ubijenih hercegovačkih fratara za sada su znani grobovi njih 33-ojice, a od toga su 
24 pokopana u širokobriješkoj samostanskoj crkvi. Nadamo se da će, uz Božju pomoć, biti 
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pronañeni i ostali ubijeni fratri i dostojno pokopani. Stoga, svi oni koji imaju bilo kakve informacije 
koje bi u tome mogle pomoći, neka se što prijejave u Vicepostulaturu.  
 
 

2014-02-13 
Mostar, 13. veljače 2014. 
(Josipa Vukoja / 
Vicepostulatura) – Sinoć je, 12. 
veljače, u 18.00 u katedrali 
Marije Majke Crkve i Kraljice 
neba u Mostaru održana sveta 
misa zadušnica za pobijene u 
Drugom svjetskom ratu i 
poraću, koju je predvodio 
biskup Mile Bogović, uz 
sumisništvo druge dvojice 
biskupa i 20-ak 
svećenika te zamjetan broj puka 
Božjega. Nakon toga je u 
Velikoj katedralnoj dvorani 
predstavljen zbornik Hrvatski 
mučenici i žrtve iz vremena 
komunističke vladavine.  
 
 
Svetu misnu zadušnicu i predstavljanje glazbeno su popratili članovi Velikog mješovitog 
katedralnog zbora Marija pod ravnanjem maestra don Nike Luburića i uz orguljsku pratnju s. 
Mateje Krešić. Voditelj programa bio je fra Miljenko Stojić. 
 
Na početku programa nazočne je pozdravio mjesni biskup dr. Ratko Perić. Podsjetio je kako je išao 
postupak za proglašenje blaženim Alojzija Stepinca i kako je iz Vatikana stigla vijest da će Blaženi 
Alojzije uskoro biti proglašen svetim te je izrazio nadu kako će i neke od žrtava iz Mostarsko-
duvanjske i Trebinjsko-mrkanske biskupije jednoga dana biti proglašene mučenicima, odnosno 
blaženicima i svecima.  
 
Prvi govornik, biskup dr. Tomo Vukšić, u svom izlaganju progovorio je o stradanju crkvenih osoba 
i vjernika u BiH te o mogućim blaženicima i svecima. U postotcima je izrazio gubitke pojedinih 
crkvenih zajednica: »Kad se gubitci svih pojedinih zajednica usporede s ukupnim brojem članova, 
koje su te iste zajednice bez ovih gubitaka mogle imati 1945., onda je Banjalučka biskupija izgubila 
čak 41,93% svojih svećenika, Mostarsko-Trebinjska 40%, hercegovački franjevci 36,77%, bosanski 
franjevci 24,47%, Sarajevska nadbiskupija 21,95% i trapisti 5%.« 
 
Dr. Marko Tokić govorio je o samom zborniku, koji se sastoji od radova s meñunarodnog simpozija 
održanog u Zagrebu 25. i 26. travnja 2012. pod nazivom »Hrvatski mučenici i žrtve iz vremena 
komunističke vladavine«. Nastojeći u slušateljima potaknuti zanimanje za zbornik, pored općih 
podataka o njemu, iznio je i pojedine zanimljivosti i navode koje je smatrao bitnima za 
razumijevanje njegova sadržaja.  
 
Biskup dr. Mile Bogović govorio je o radu Komisije HBK i BK BiH za hrvatski martirologij. 
Ukratko je predstavio povijest rada ove Komisije te iznio najvažnije stavke njezina djelovanja, 
posebno se osvrnuvši na popis svih žrtava komunističke vladavine, koji će se, u suradnji sa 
župnicima, provesti u svim biskupijama i nadbiskupijama. Naglasio je kako bi Crkva trebala 
popisati samo mučenike, ali budući da državne vlasti ne provode popis ostalih žrtava, Crkva će 
popisati sve pobijene katolike. Biskup Bogović izrazio je zadovoljstvo ovim održanim skupom, koji 
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je bio jako dobro posjećen, te se nada kako će imati odjeka u daljnjem radu Komisije HBK i BK 
BiH, a posebno pri provoñenju popisa žrtava. 
 

 
2014-02-25 

 
Široki Brijeg, 25. veljače 2014. (Josipa Vukoja / 
Vicepostulatura) – Prije nekog vremena je, u izdanju 
Vicepostulature postupka mučeništva »Fra Leo Petrović i 
65 subraće«, Matice hrvatske Čitluk i Gradskog kulturnog 
središta Vrgorac, izišla knjiga fra Janka 
Bubala Apokaliptični dani. To djelo objavljeno je 1992. u 
nakladi Matice hrvatske Zagreb i fra Janko je tada bio živ. 
Da bi se očuvala izvornost, sada je uz uvodne tekstove 
napravljen preslik knjige, uz piščevo ime dodano »fra« i 
dodan je njegov novi životopis. Knjigu je uredio fra 
Miljenko Stojić. 
 
Fra Janko Bubalo roñen je 31. siječnja 1913. u 
Turčinovićima (Široki Brijeg). Nakon pučke škole 
pohañao je Franjevačku klasičnu gimnaziju u Širokom 
Brijegu, a zatim studij bogoslovije u Mostaru i Bratislavi. 
Još kao gimnazijalac iskazivao je iznimnu sklonost prema 
pisanoj riječi te je kao mlad pjesnik objavljivao u nekoliko 
časopisa. Koncem Drugoga svjetskog rata prestao je s 
pisanjem i uništio sve svoje rukopise, a ponovno je počeo 
pisati sedamdesetih godina prošlog stoljeća. Fra Janko je 
sustavno pratio i dogañanja u Meñugorju te je izdao i dvije 
knjige na tu temu. Prvi je svećenik koji je primljen u 
Društvo hrvatskih književnika, a za književni rad i 
domoljublje primio je i odličje prvoga hrvatskog predsjednika dr. Franje Tuñmana. 
 
Knjiga Apokaliptični dani govori o fra Jankovom viñenju dogañaja u Hercegovini i šire koncem i 
nakon Drugog svjetskog rata. Knjigu je posvetio: »Braći svojoj, poklanoj, dok su šipci cvali a bilo 
je proljeće tisuću devetsto četrdeset i pete.« U knjizi otkriva kroz što je sve prolazio tih godina, ali i 
razloge svoje duge književne šutnje. Nadnevka 6. veljače 1945. vidio 
je prolazak partizana prema Širokom Brijegu te je taj dan u Vitini uhićen i odveden u tamnicu u 
Ljubuški. Na temelju tog boravka u tamnici fra Janko je ostavio vrijedno svjedočenje koje je 
pomoglo u rasvjetljavanju dogañaja vezanih za smrt nekoliko fratara. Izmeñu ostaloga, u knjizi 
spominje kako je u tamnici vidio fra Martina Soptu i fra Slobodana Lončara, koje su komunisti ubili 
na lokalitetu Tomića njiva u Ljubuškom. Tijekom zadnjih godina pronañeni su i 
identificirani, zajedno s još nekoliko civila, te su 7. veljače 2014. pokopani u širokobriješkoj 
samostanskoj crkvi. 
 
 

2014-05-13 
Stolac, 13. svibnja 2014. (zupa-
stolac.com / Povjerenik Komisije, 
Mostar) – Potkraj Drugoga 
svjetskog rata komunisti su u 
stolačkom kraju zarobljavali 
brojne hrvatske civile koji nisu 
izbjegli. Potom bi ih dovodili u 
Stolac gdje su ih bez sudskoga 
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procesa osuñivali i ubijali u okolici. Neposredno nakon rata, osobito poslije Bleiburške tragedije, na 
tisuće sudionika Križnoga puta našega naroda dovodili su iz smjera Mostara, kao i mnoge nevine 
ljude, na ovaj »sud« u Stolac i tu im u montiranu procesu s lažnim svjedocima presuñivali i potom 
ih masakrirali. Prema dosadašnjim istraživanjima njihov se broj penje na oko 10.000. 

 

Nakon prisilne šutnje (1945. – 1990.), konačno su progovorili svjedoci tih zbivanja te su masovne 
grobnice ove naše mučene subraće sada otkrivene, i to na petnaestak mjesta, ne samo u jamama 
nego i u rupama, kanalima i u koritu Bregave, a osobito Radimlje. Svjedoci konačno otkriše 
šokantna svjedočanstva o mučenju žena i djevojaka u raznim narodnim nošnjama, osobito s 
područja zapadne Hercegovine, zatim nekolicine nepoznatih franjevaca i drugih svećenika. U novije 
se vrijeme došlo i do podataka o ubojstvu petorice franjevaca nad jednom jamom u blizini Stoca.  

 

U okviru obilježavanja obljetnice Bleiburške tragedije svim tim žrtvama na stolačkim stratištima 
iskazuje se dužna počast slavljenjem svete mise uz mnoštvo puka, svećenstva i raznih 
izaslanstava na jednom od najvećih stradališta nedaleko od nekropole »Radimlja«. I ove godine će 
se, u subotu 17. svibnja, s početkom u 18.00 održati sveta misa za brojne žrtve toga nemilog 
dogañaja. Predvodit će je i na njoj propovijedati fra Miljenko Stojić, povjerenik Komisije HBK i 
BK BiH za hrvatski martirologij u Mostarsko-duvanjskoj te Trebinjsko-mrkanskoj biskupiji. Prije 
toga, u 17.30, započet će svibanjska pobožnost Gospi, našoj Majci. 
 
 

2014-06-24 
Široki Brijeg, 18. lipnja 2014. (Josipa 
Vukoja / Vicepostulatura) – Biskup Ratko 
Perić ovih je dana imenovao fra Miljenka 
Stojića, vicepostulatora postupka 
mučeništva »Fra Leo Petrović i 65 
subraće«, povjerenikom za istraživanje 
podataka o katolicima koji su nestali, 
nastradali, poginuli s područja Mostarsko-
duvanjske i Trebinjsko-mrkanske 
biskupije u vrijeme Drugoga svjetskog 
rata i u poraću. Ove podatke inače skuplja 
Komisija HBK i BK BiH za hrvatski 
martirologij, kojoj je aktualni predsjednik 
msgr. dr. Mile Bogović, biskup gospićko-
senjski.  
Komisija ima za cilj načiniti popis u Crkvi u Hrvata svih katoličkih žrtava komunističke vladavine. 
Bit će to učinjeno u suradnji sa župnicima na terenu. Iz Komisije pozivaju župljane da sudjeluju u 
popisu svih mučenika i žrtava jer je utvrñivanje imena i prezimena, te svih drugih podataka, svake 
žrtve ćudoredna obveza prema stradalima. 
 
 

2014-07-14 
Ljubuški, 14. srpnja 2014. (Ivana Karačić) – 
Jučer, 13. srpnja, obitelji su na gradskom 
groblju Jabuka u Ljubuškom preuzele posmrtne 
ostatke 3 žrtve komunističkog zločina iz 
Drugog svjetskog rata i poraća. Pronañene su u 
skupini od njih 12 prilikom iskapanja iza 
zgrade županijskog MUP-a u kolovozu i rujnu 
2011. Iskapanje su vodili Povjerenstvo za 
obilježavanje i ureñivanje grobišta iz Drugog 
svjetskog rata i poraća na području općine 
Ljubuški, na čelu s Vicom Nižićem, te 



 13 

Vicepostulatura postupka mučeništva »Fra Leo Petrović i 65 subraće«, na čelu s vicepostulatorom 
fra Miljenkom Stojićem. Stručno vodstvo bili su Tihomir Glavaš, arheolog, i Marija Definis 
Gojanović, forenzičarka. Dotični su vodili i iskapanja na Tomića njivi u srpnju 2010. gdje je 
pronañeno 28 tijela (identificirano njih 5, od toga 2 hercegovačka franjevca) te na ostalim mjestima 
u ljubuškoj općini. Inače su sveukupno do sada pronañena 62 tijela pobijenih.  
 

Žrtva Jure Lauc pokopana je jučer u Studencima, a danas će na Novom groblju na Humcu biti 
pokopani Jure Dedić i Jerko Mucić. Još je jedna žrtva identificirana, to je Ferdo Ereš koji je ubijen 
zajedno s bratom Andrijom pa se čeka na njegovu moguću identifikaciju koja je u tijeku.  

Identificiranje spomenutih napravila je tvrtka Genos iz Zagreba. Ovaj put novac su prikupile obitelji 
pobijenih. Za identificirane na Tomića njivi novac su, pak, prikupili hercegovački franjevci. 
Nadamo se da će se pronaći novčana sredstva i za druge neidentificirane. Doznajemo da Općina 
Ljubuški to nije u stanju učiniti zbog nesreñene države u kojoj živimo, a ta sama država ne želi 
pomoći ni na koji način. Ne samo da nije dala nikakav novac, nego do sada nije podigla ni kaznenu 
prijavu barem protiv nepoznatog počinitelja, niti je sudac istražitelj ikada izišao na očevid, iako je 
sve bilo uredno prijavljeno.  

 
 

2014-07-16 
Široki Brijeg, 16. srpnja 2014. (Ivana Karačić) 
– U izdanju Vicepostulature postupka 
mučeništva »Fra Leo Petrović i 65 subraće« 
izišao je novi broj glasila Stopama 
pobijenih. Ono izlazi polugodišnje i donosi 
novosti u istraživanju okolnosti 
ubojstvahercegovačkih franjevaca te odjek u 
puku. Glavni je i odgovorni urednik 
vicepostulator fra Miljenko Stojić. 
 
U rubrici Iz ljetopisa i ovaj put čitamo o 
najvažnijim dogañanjima u Vicepostulaturi u 
proteklih pola godine. Podsjetnik donosi dva 
članka o Širokobriješkoj gimnaziji: Osvrt na 
postanak i razvitak franjevačke gimnazije na 
Širokom Briegu prigodom 100-godišnjice 
1844.-1944., dr. fra Radoslava Vukšića 
i Franjevačka klasična gimnazija uoči pada 
Širokog Brijega, fra Ante Marića. Prvi 
vodovod u Širokom Brijegu gradili su fratri te 
su za javnu uporabu podigli sedam javnih 
česmi. O tome za ovaj broj glasila piše Ivana 
Karačić. U rubrici Povijesne okolnosti možemo 
čitati o s. Berislavi Marić iz pera s. 
Natalije Palac. Josipa Vukoja piše o radu općinskih povjerenstava za obilježavanje i ureñivanje 
grobišta iz Drugoga svjetskog rata i poraća, a rubrikaIstraživanja donosi nam VIII. 
nastavak serijala Damira Šimića Je li Josip Broz Tito osobno zapovjedio masovne likvidacije 
političkih neistomišljenika? Dr. fra Robert Jolić piše o fra Anñelku Nuiću kojega su komunisti 
najvjerojatnije ubili u okolici Maribora. U novom broju takoñer se mogu 
pronaći literarni radovi Zdravka Luburića, fra Umberta Lončara, Roka Dobre i Ivana Grljušića koji 
su posvećeni ubijenim franjevcima, kao i nagrañene radove natječaja iz 2014. na temu pobijeni 
hercegovački franjevci, uzrast djeca i mladež. Krešimir Šego razgovarao je s mons. dr. Milom 
Bogovićem, gospićko-senjskim biskupom i predsjednikom komisije HBK i BK BiH za hrvatski 
martirologij. Što biskup kaže o trenutnom stanju u kojemu se nalazimo, ali i o našoj prošlosti, 
pročitajte u ovom razgovoru. Na zadnjim stranicama glasila je i popis izdanja Vicepostulature te 
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literature drugih izdavača koja govori o pobijenim hercegovačkim franjevcima, kao i popis 
darovatelja za koje se svakog 7. u mjesecu slavi sv. misa. 
O glasilu i o drugim izdavačkim pothvatima Vicepostulature najlakše se može obavijestiti preko 
portala pobijeni.info. Tu se ono može i naručiti, a može ga se pronaći i na najbližem kiosku u 
Herceg Bosni ili zatražiti kod svoga svećenika. 
 

2014-08-04 
Crne lokve, 4. kolovoza 2014. (Ivana Karačić) – U 
širokobriješkom selu Crne Lokve, župa Kočerin, u 
subotu 9. kolovoza, bit će upriličena svečanost 
otvaranja spomenika 103-ici žitelja ovog mjesta 
stradalih u dva svjetska i Domovinskom ratu. 
Spomenik će svečano otvoriti župan Vukovarsko-
srijemske županije Božo Galić, inače podrijetlom iz 
Crnih Lokava, predsjednik Vlade županije 
Zapadnohercegovačke Zdenko Ćosić i ministar 
branitelja spomenute županije Mladen Begić, 
pokazujući tako jedinstvo hrvatskog naroda. 
 

Svečanom činu otvaranja spomenika prethodit će koncelebrirano misno slavlje koje počinje u 
11.00, a predvodit će ga povjerenik Komisije za hrvatski martirologij HBK i BK BiH za Mostarsko-
duvanjsku i Trebinjsko-mrkansku biskupiju i vicepostulator postupka mučeništva »Fra Leo Petrović 
i 65 subraće« fra Miljenko Stojić. 
Spomenik je izgrañen u središtu mjesta, a organizator izgradnje je Udruga Crnolokvani, na čelu s 
Mladenom Mañom Galićem. Idejno rješenje spomenika, izgrañenog u obliku križa, djelo je 
akademskog kipara i slikara Anñelka Mikulića. Spomenik je izrañen iz kamenih gromada domaćeg 
hercegovačkog kamena, sa središnjim križem i dvije pokrajnje kamene ploče na kojima su ukresana 
imena poginulih i nestalih s hrvatskim grbom i pleterom kao nacionalnim simbolima.  

Na spomeniku su ispisana imena 103 osobe. U Prvom svjetskom ratu živote je izgubilo 8 mještana, 
Drugi svjetski rat i poraće odnijeli su 87 života, a u Domovinskom ratu ovo je malo mjesto dalo 8 
žrtava. 
Nakon sv. mise i svečanog otvaranja spomenika bit će upriličen bogat kulturno-zabavni program. 
 
 

2014-08-10 
 

POVJERENIK  

Komisija HBK i BK BiH za hrvatski martirologij  
Kard. Stepinca 14, 88220 Široki Brijeg 
tel.: (039) 700-325; faks: (039) 700-326 

povjerenik-mostar@pobijeni.info; www.hrvatski-mucenici.net 

 
 

Crne lokve, 10. kolovoza 2014. (D. Šimić / hrsvijet.net) – Jučer, u subotu 9. kolovoza, u Crnim 
Lokvama pokraj Širokog Brijega upriličen je blagoslov i svečano otkrivanje spomenika svim 
žrtvama Prvog i Drugog svjetskog rata i poraća te Domovinskog rata. »Crnolokvani su ovo spomen 
obilježje podigli u čast, slavu i sjećanje na hrvatske žrtve sela Crne Lokve i sve žrtve za hrvatski 
narod i domovinu od pamtivijeka, uz svesrdnu pomoć mnogih donatora – Vlade RH, Općine Široki 
Brijeg, Zapadno-hercegovačke županije, vjerskih institucija, udruga, tvrtki, pojedinaca...«, istaknuo 
je Mladen Galić, predsjednik Udruge Crnolokvani u svome obraćanju. 
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Na velebnom spomeniku, kojeg je izradio akademski kipar Anñelko Mikulić, ispisana su imena 
ubijenih i nestalih na raznim stratištima od Prvog svjetskog rata, Bleiburga, križnih putova, mnogih 
stratišta diljem Domovine pa sve do kućnog praga u Crnim Lokvama. Sveukupno je poginulo i 
nestalo 103 mještana ovog mjesta. Za 57 mještana ne zna se za grob i vode se kao nestali. 
Spomenik su otkrili rodbina žrtava te gradonačelnik Širokog Brijega Miro Kraljević, predsjednik 
Vlade Županije Zapadnohercegovačke Zdenko Ćosić i Božo Galić, dopredsjednik HDZ-a i župan 
Vukovarsko-srijemske županije koji je na otkrivanju spomenika bio i izaslanik predsjednika HDZ-a 

Tomislava Karamarka. Nakon otkrivanja spomenik je blagoslovio predvoditelj misnog slavlja fra 
Miljenko Stojić. 
Zdenko Ćosić, predsjednik Vlade ZHŽ-a, tijekom svog obraćanja istaknuo je kako »živimo u 
vremenu kad nas se poziva da zaboravimo prošlost, a gubitak pamćenja jednak je gubitku 
postojanja«. Zaključio je kako je »zaborav veliki neprijatelj budućnosti«. 
Božo Galić, dopredsjednik HDZ-a i župan vukovarsko-srijemski kazao je kako mu je veoma teško 
govoriti s pogledom na rodnu kuću u Crnim Lokvama iz koje je njegova obitelj odselila pedesetih 
godina prošlog stoljeća. »Odajući priznanja palim hrvatskim braniteljima u Republici Hrvatskoj 
davno sam se uvjerio da su ista prezimena na tim spomenicima i na ovom u Crnim Lokvama. 
Prezimena Brekalo, Galić, Soldo, Kvesić i druga nalaze se i na spomenicima u Republici Hrvatskoj, 
što pokazuje da je riječ o istom narodu«, kazao je Galić. Doda je kako će institucije Republike 
Hrvatske kao članice Europske unije pomoći BiH na putu prema euroatlantskim integracijama, ali 
samo pod uvjetom da ta država bude ravnopravna zajednica tri njezina konstitutivna naroda. 
Samom činu otkrivanja spomenika prethodila je suslavljena sveta misa kod spomen obilježja koju je 
predvodio fra Miljenko Stojić, povjerenik Komisije za hrvatski martirologij HBK i BK BiH za 
Mostarsko-duvanjsku i Trebinjsko-mrkansku biskupiju te vicepostulator postupka mučeništva »Fra 
Leo Petrović i 65 subraće«. »Ako je uopće umjesno usporeñivati zločine, onda recimo da je 
jugoslavenska inačica komunizma s ljudskim licem, kako su joj tepali, bila krvoločnija prema 
vjernicima od njemačkog nacionalsocijalizma. Tako je nacionalsocijalizam ubio 220 crkvenih 
službenika, dok ih je zločinac Drug Tito ubio preko 500. Čak je i Albanija bila blaža, ubila ih je 
"samo" 67. A kada se govori o masovnim grobnicama onda se računa da ih je u Hrvatskoj preko 
800, u BiH je to još teško istražiti. Očita je, dakle, zločinačka narav jugoslavenskog komunizma«, 
istaknuo je tijekom propovijedi fra Miljenko Stojić. 
Nakon sv. mise i svečanosti otkrivanja spomenika i polaganja vijenaca organizatori su priredili 
prigodni domjenak i bogat kulturno-zabavni program. 
Veliko zanimanje Crnolokvana i njihovih prijatelja privukao je dolazak Darija Kordića, bivšeg 
haaškog uznika, koji je održao govor prožet vjerskim osjećajima. U njemu je istaknuo zahvalu za 
dar uzništva u kojemu je, kako je rekao, dublje spoznao Boga i Božju blizinu. 
Inače, samoj svečanosti nazočili su i brojni uglednici iz BiH i Hrvatske. Meñu njima predsjednik 
Zajednice utemeljitelja HDZ-a Milan Kovač, tajnik Odbora za branitelje Josip Vidović, 
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glasnogovornica HDZ-a Dajana Antonija Bebek, tajnik HDZ-ovog Odbora za obrazovanje 
Tomislav ðonlić, general Ljubo Ćesić Rojs, Žana Ćorić, savjetnik predsjedavajućeg Vijeća 
ministara Pavo Šljivić te predstavnici županijskih i općinskih institucija u BiH. 
U kulturno-zabavnom programu sudjelovali su kulturno-umjetnička društva »Kočerin«, 
»Aladinići«, »Brda«, »Ganga«, zatim klapa Dobrkovići te brojne druge skupine. 
 
 

2014-08-12 

POVJERENIK  

Komisija HBK i BK BiH za hrvatski martirologij  

 
Čitluk, 12. kolovoza 2014. (Ivana Karačić) – 
U Čitluku će se u nedjelju, 17. kolovoza, 
održati predstavljanje knjige fra Janka 
Bubala »Apokaliptični dani«. Nakladnici 
ove knjige su Vicepostulatura postupka 
mučeništva »Fra Leo Petrović i 65 subraće«, 
Gradsko kulturno središte Vrgorac i Ogranak 
Matice hrvatske u Čitluku. O knjizi će 
govoriti povjesničar Tomislav ðonlić i 
predsjednik Vlade ZHŽ Zdenko Ćosić, a u 
glazbeno-recitatorskom dijelu programa 
nastupit će Frama Čitluk. Predstavljanje će 
se održati u crkvi Krista Kralja u Čitluku, iza 
večernje svete mise koja započinje u 19.00. 
Dotičnoga tjedna u Čitluku će biti pokopane i 4 žrtve iz Drugog svjetskog rata i poraća koje su 
pronañene u nedavnim iskapanjima što ih je provelo Povjerenstvo za obilježavanje i ureñivanje 
grobišta iz Drugog svjetskog rata i poraća na području općine Čitluk. Pokop će se održati u srijedu, 
20. kolovoza. Najprije će u crkvi Krista Kralja u Čitluku biti služena sveta misa zadušnica za ove 
žrtve u 18.00 koju će predvoditi generalni vikar Mostarsko-duvanjske biskupije don Željko Majić. 
Nakon toga će pogrebna povorka krenuti od crkve ulicom kralja Tomislava do južnog ulaza u 
groblje Podadvor. 
Općinsko vijeće Čitluk je u prosincu 2011. utemeljilo Povjerenstvo za obilježavanje i ureñivanje 
grobišta iz Drugog svjetskog rata i poraća koje je do sada provelo četiri ekshumacije i pronašlo 
posmrtne ostatke 4 žrtve. Iz Povjerenstva pozivaju sve Brotnjake, ali i sve ostale koji mogu i žele, 
da se u srijedu pridruže molitvi za ove žrtve te da sudjeluju u njihovu ispraćaju i dostojnom pokopu. 
 
 
 

2014-08-12 

VICEPOSTULATURA  

Postupak mučeništva »Fra Leo Petrović i 65 subraće« 

Kard. Stepinca 14, 88220 Široki Brijeg; tel.: (039) 700-325; faks: (039) 700-326  
mostar@pobijeni.info;www.pobijeni.info  

 
Široki Brijeg, 12. kolovoza 2014. (M. J. / hrsvijet.net) – Svečanom sjednicom Općinskog vijeća 
danas je u Širokom Brijegu obilježen Dan općine. Program proslave bio je bogat, zanimljiv i 
plodonosan. 
Na samom početku nazočne je pozdravio predsjednik Općinskog vijeća Vinko Topić. »Tijekom 
prošlog mjeseca oba Doma Parlamenta FBiH usvojili su Zakon o Gradu Široki Brijeg, te će nakon 
objavljivanja ovog zakona u Službenim novinama FBiH i i nakon što Općinsko vijeće donese 
Privremene statutarne odluke, Široki Brijeg i službeno postati grad. Donošenju ovog zakona 
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prethodila je Odluka Općinskog vijeća u srpnju 2013. o pokretanju postupka proglašenja Općine 
Široki Brijeg gradom«, rekao je izmeñu ostalog Vinko Topić. 

Izvješće o radu općinskog načelnika 
Mire Kraljevića i ove godine 
prikazano je u obliku 15-minutne 
video projekcije. Predstavljeni su 
projekti koji su u tijeku, projekti koji 
su završeni, ali i projekti koji se 
namjeravaju raditi u budućnosti. 
Istaknuta je odlična suradnja s 
gospodarstvenicima, potpora 
projektima u mjesnim zajednicama, 
ali i potpora radu športskih i 
kulturnih udruga mladih. Nakon 
video projekcije Općinski načelnik 
Miro Kraljević istaknuo je kao 
prioritet u vremenu koje slijedi 
izradu Strategije razvitka, te aktivnosti općinskih tijela vlasti koji se provode da bi se imovina koja 
je oduzeta franjevcima za vrijeme komunizma vratila. 

Na temelju Odluke Općinskog vijeća dodijeljena su javna priznanja onima koji su doprinijeli 
napretku i ugledu Općine Široki Brijeg ili su postigli izuzetne plodove u različitim djelatnostima. 
Javna priznanja Zlatna plaketa »Grb Općine Široki Brijeg« dodijeljena su dr. fra Serafinu Hrkaću, 
Crvenom križu Općine Široki Brijeg, tvrtki »TEM Mandeks« i Domu za djecu s poteškoćama u 
tjelesnom i psihofizičkom razvoju »Marija naša nada«. 

Prisjećajući se dolaska fratara na Široki Brijeg i početka njihovog djelovanja i gradnje crkve, 
provincijal Hercegovačke franjevačke provincije fra Miljenko Šteko u svom obraćanju istaknuo je 
pitanje vraćanja oduzete imovine franjevcima i naglasio da je Široki Brijeg središnje žrtvoslovno 
mjesto Hercegovačke franjevačke provincije. »Osvijetlite likove svih velikana koji su i svoje živote 
položili kao najveći dokaz evanñeoske ljubavi prema svome Bogu i narodu! Sjemenište, gimnazija i 
konvikt i danas pitaju zašto se ništa nije promijenilo! U ime kojeg naroda je sve oteto? Je li to naš 
narod, ovaj širokobriješki?«, zapitao se fra Miljenko Šteko. Zahvalio se županijskim i općinskim 
dužnosnicima na spremnosti ulaska u ovaj dugo očekivani proces. »Ne želimo povratak imovine 
poradi pukog vraćanja, nego želimo ponovno u duhu početka staviti sve u službu naše zajednice i 
našeg naroda«, rekao je provincijal fra Miljenko Šteko zahvalivši se predsjedniku Vlade ŽZH 
Zdenku Ćosiću i načelniku Kraljeviću na iskazanoj spremnosti vraćanja otete imovine pravim 
vlasnicima – franjevcima. 

Zdenko Ćosić, predsjednik Vlade ŽZH važnost Širokog Brijega kao kulturnog i gospodarskog 
središta županije potkrijepio je podatcima o porastu zaposlenosti u ŽZH u 2013. za 1.436 radnih 
mjesta više u usporedbi s 2012. 

Nazočne je prigodnim riječima pozdravio i Milan Kovač, predsjednik zajednice kluba utemeljitelja 
HDZ-a »Franjo Tuñman« i Odbora za BiH. »Prenoseći vam pozdrave predsjednika HDZ-a 
Tomislava Karamarka uvjeravam vas da će se odnos prema hrvatskom narodu u BiH uskoro 
promijeniti. Onog trenutka kad na Pantovčak doñe Kolinda, a na Markov trg Tomislav Karamarko 
idemo u osnivanje ministarstva za iseljene Hrvate kroz koje ćemo skrbiti o jednakopravnosti 
hrvatskog naroda u BiH i ostvarivanju temeljnih ljudskih prava u Srbiji i Crnoj Gori«, istaknuo je 
Kovač. 

Predsjedavajući Doma naroda Parlamenta BiH i predsjednik Hrvatskog narodnog sabora Dragan 
Čović istaknuo je važnost mjesta koje zauzima Široki Brijeg u političkom, obrazovnom, 
gospodarskom i znanstvenom području, ukazavši osobito na važnost temelja koje su na svim tim 
područjima postavili hercegovački franjevci. 
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Prije svečane sjednice Općinskog vijeća položen je vijenac i zapaljena svijeća na Trgu 
širokobrijeških žrtava za sve umrle, poginule i nestale hrvatske branitelje. 

Svečanoj sjednici je nazočio i dugogodišnji haški uznik Dario Kordić, zajedno sa suprugom 
Venerom. Večer prije Kordić je nazočio i sv. misi na Širokom Brijegu, koju je predvodio dr. Tonči 
Matulić. Nakon sv. mise širokobriješki su franjevci upriličili prigodni prijem u čast obitelji Kordić. 

Fra Miljenko Šteko: U ime kojeg naroda je oteta franjevačka imovina? 
 
 

2014-09-23 
Široki Brijeg, 23. rujna 2014. 
(Vicepostulatura) – U samostanu 
Hercegovačke franjevačke provincije na 
Širokom Brijegu u nedjelju, 28. rujna, bit 
će održan VI. simpozij pod 
nazivom Stopama pobijenih. Osvjetljavanje 
je to komunističkog ubojstva 66 
hercegovačkih franjevaca te povijesnih 
okolnosti u kojima se sve dogodilo. 
Program počinje u 11.00. Prireñivač 
simpozija je vicepostulatura postupka 
mučeništva »Fra Leo Petrović i 65 
subraće« na čelu s fra Miljenkom Stojićem. 
 

Najprije slijedi sv. misa koju će predvoditi 
fra Nikola Rosančić, župni vikar na 
Humcu. Nakon sv. mise u samostanskoj će 
dvorani biti održana sljedeća predavanja. 
Željko Primorac, profesor, govorit će 
o Ideološkoj podlozi masovnih ubojstava 
Hrvata u Dalmaciji i zapadnoj Hercegovini 
za vrijeme i nakon Drugog svjetskog 
rata. Mr. sc. Dražen Barbarić, politolog, 
govorit će, pak, na temu Političko-ideološki 
aspekti stradavanja širokobrijeških 
franjevaca. Pero Kožul, pročelnik 
Povjerenstva za ureñivanje i obilježavanje 
grobišta iz Drugog svjetskog rata i poraća 
na području općine Široki Brijeg, predstavit će rad širokobriješkog povjerenstva. Do sada inače 
imamo 9 ustrojenih povjerenstava u BiH: Široki Brijeg, Ljubuški, Neum, Posušje, Busovača, 
Čitluk, Kupres, Grude i Tomislavgrad. 
 

U Gospino svetište na Širokom Brijegu uvijek je lijepo doći. Tu su do sada pokopana i 24 
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 Vicepostulature 
pobijeni.info (Dogañanja + Simpoziji).  
 

Svojom nazočnošću Simpoziju i širenjem predavanja koja će biti održana doprinesimo širenju i 
pronalasku istine o minulim dogañajima. 
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2014-09-29 
Široki Brijeg, 29. rujna 2014. (Josipa Vukoja) – U 
nedjelju, 28. rujna, u franjevačkom samostanu na 
Širokom Brijegu, u organizaciji Vicepostulature 
postupka mučeništva »Fra Leo Petrović i 65 
subraće«, na čelu s fra Miljenkom Stojićem, održan 
je VI. simpozij »Stopama pobijenih«. Ovaj simpozij 
se prireñuje u svrhu 
istraživanja komunističkog ubojstva 66 
hercegovačkih franjevaca i velikog mnoštva vjernog 
puka Božjeg u Drugom svjetskom ratu i poraću.  
 

Simpozij je započeo u 11.00 sv. misom u 
samostanskoj crkvi Uznesenja Blažene Djevice 
Marije, koju je predvodio fra Nikola Rosančić, 
župni vikar na Humcu. U svojoj propovijedi pozvao 
nas je na vjerno služenje Božjoj riječi. Komunisti to 
nisu htjeli, oni su išli svojim bezbožnim putem. Mi 
smo danas pozvani preporoditi ovaj svijet, usaditi 
mu drukčiji duh, naš kršćanski duh. 
 

Nakon sv. mise sudionici simpozija premjestili su 
se u samostansku dvoranu gdje su održana tri 
izlaganja. Meñu slušateljstvom bili su i Zdenko 
Ćosić, predsjednik vlade ZHŽ i član predsjedništva 
HDZ-a BiH te Tomislav ðonlić, predsjednik HDZ-
ovog Odbora za odgoj i obrazovanje. Nazočni su 
zaista imali što čuti. 
 

Prvo izlaganje na temu »Ideološka podloga masovnih ubojstava Hrvata u Dalmaciji i zapadnoj 
Hercegovini za vrijeme i nakon Drugog svjetskog rata« održao je profesor Željko Primorac. Izmeñu 
ostaloga je rekao: »Svaki upad komunističko-partizanskih jedinica na neko područje 
pod nadzorom vlasti NDH u pravilu je značio, osim privremenog zauzimanja teritorija, pljačku, 
ubojstva nepoćudnih stanovnika te odvoñenje, u povlačenju, svih onih koje nisu stigli likvidirati i 
ispitati. A ispitivanja su provoñena kako bi se došlo do "potvrde" o kolaboraciji osoba koje su već 
označene kao prijetnja komunističko-partizanskoj vlasti. Naime, već prije upada na neko područje 
partizani su imali složen popis osoba koje će uhvatiti i likvidirati. Dr. Josip Jurčević tvrdi kako su 
prije ulaska u Zagreb komunističko-partizanske jedinice imale popis za odvoñenje osoba iz svakog 
ulaza u gradu. Te osobe, označene kao narodni neprijatelji, poslije su završile u masovnim 
grobnicama u okolici Zagreba. Kao i u slučaju Zagreba, komunističko-partizanske jedinice imale su 
složen popis "narodnih neprijatelja" i prilikom osvajanja Ljubuškog i povlačenja pred ustaško-
njemačkom operacijom "Bura". Znamo da su 40-tak civila, meñu kojima su bili i franjevci s 
područja zapadne Hercegovine, odvedeni prema Vrgorcu gdje su i strijeljani koncem siječnja 1945. 
na Novom groblju. Kako bi se prikupile informacije o ostalim "narodnim neprijateljima" iz ove 
skupine izdvojen je fra Maksimilijan Jurčić i još nekoliko civila koji su poslije ispitivanja i mučenja 
strijeljani i pokopani uz cestu Vrgorac – Kotezi. Prilikom utvrñivanja okolnosti i ideološke podloge 
ubojstava na Širokom Brijegu, u Ljubuškom i Vrgorcu svakako treba uzeti u obzir i nacionalnost 
zapovjednog kadra komunističko-partizanskih jedinica na ovom području.« 
 

Drugo izlaganje »Političko-ideološki aspekti stradavanja širokobrijeških franjevaca« održao je 
politolog mr. Dražen Barbarić. On je svoje izlaganje podijelio u tri cjeline kroz koje je progovorio o 
likvidacijama kao sredstvu uspostave kulturalne hegemonije, monstruoznosti sustavnosti zla te o 
kulturnom nasilju službenog pamćenja. O likvidaciji franjevaca je rekao: »S obzirom da 
komunistički čelnici nisu posjedovali mehanizme osporavanja dominacije franjevaca, niti kroz 
ideološke, niti kroz kulturne, niti kroz obrazovne institucije, jedino što im je preostalo u ostvarenju 
totalitarnih tendencija dominacije bila je fizička likvidacija. Ona zapravo ukazuje na nemoć KPJ da 
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idejnim sredstvima i kulturnom borbom uspostavi kulturnu hegemoniju na prostoru čitave tadašnje 
Jugoslavije te na potpuno racionalnu političku odluku da se na beskrupulozan način obračuna s 
nadmoćnijim suparnikom.« Izlaganje je završio riječima: »Bez obzira na nedodirljivu poziciju 
unutar režima, KPJ nikada nije uspostavila apsolutni nadzor nad produkcijom "zdravog razuma" na 
području zapadne Hercegovine, te se fantazmagorija dominacije u statusu kulturnog hegemona 
zapravo temeljila na izravnom i strukturalnom nasilju. Urušavanje toga režima zapravo je pokazalo 
da su protu memorije ipak preživjele oba oblika nasilja, isplivale na površinu i odlučile rasvijetliti 
nemile dogañaje bez straha da padnu u zaborav.« 
 

U trećem izlaganju Pero Kožul, pročelnik Povjerenstva za obilježavanja i ureñivanje grobišta iz 
Drugog svjetskog rata i poraća na području općine Široki Brijeg, nazočne je upoznao s radom 
dotičnog povjerenstva. Istaknuo je sljedeće: »Istina na kraju uvijek pobjeñuje. To je kao najveće 
Božje davanje vidljivo iz rada općinskih povjerenstava za obilježavanje i ureñivanje grobišta iz 
Drugog svjetskog rata i poraća. Tako je širokobriješko Povjerenstvo na 9 lokaliteta otkrilo istinu i 
dosada ekshumiralo (ili iskopalo) 135 žrtava. Jedan dio, njih 41, koji nisu bili identificirani dostojno 
je pokopano na Gradskom groblju Mekovac. Jedan identificirani hrvatski vojnik predan je obitelji te 
je tako dočekao trenutak da bude pokopan i da mu duša nañe smiraj tamo gdje i priliči, u obiteljsku 
grobnicu. Ostalih 93 čeka stručnu obradu, kako bi i oni bili dostojno pokopani. Rad povjerenstava 
teško dolazi do očiju javnosti, jer se isprani komunistički mozgovi tome žestoko opiru. U susjednoj 
nam matičnoj domovini, vlast i medije još uvijek drže"Brozovi pravednici". Državni prostor, ovdje 
gdje mi živimo, svi javno svojataju i svi imaju pravo na njega, osim nas. Poniženi i obespravljeni u 
ovoj nazovi državi, kao konstitutivni narod nemamo niti svoju vlast, a niti mjesta ni prilike da 
iznesemo istinu. Ipak, Božja providnost, ali i hrvatska mudrost pronašli su način da okupe sva do 
sada ustrojena povjerenstva u jedno zajedničko tijelo – "Odjel HNS-a za Drugi svjetski i 
Domovinski rat".« 
 
Simpozij je završio zahvalom svim posjetiteljima i predavačima te pozivom da se svi koji imaju bilo kakvu 
informaciju o ubojstvu fratara jave u Vicepostulaturu. Na taj način doprinijet će njezinom uspješnom radu.  


