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UMiRovljeni BiskUp jURaj jeZeRinaC o CRkvi, HRvatskoj, BRaniteljiMa... 

Moramo prekinuti s 
ideološkim podjelama

p
rvi vojni ordinarij u 

Republici Hrvatskoj 

mons. Juraj Jezerinac 

(76) otišao je u mirovi-

nu nakon 50 godina vjernog 

služenja svetoj Crkvi katolič-

koj. Otkako je Kristov križ i 

službeno prešao prag vojnih 

i policijskih institucija, mons. 

Jezerinac nikada nije propu-

stio priliku ohrabriti hrvatske 

vojne i policijske snage.

Nije se bojao govoriti čak 

ni kad mu je bilo pametnije šu-

tjeti. Njegova je poruka uvijek 

bila ista: “Ostanite vjerni vjeri 

očeva i majki! Živite je bez stra-

ha, jer smo rođeni za slobodu 

koju nam je Krist donio”, što i 

nije čudno kad se zna da dolazi 

iz doline kardinala sa sjevera 

Hrvatske, odakle su potekli ve-

liki hrvatski kardinali - Franjo 

Kuharić i Alojzije Stepinac. Bi-

skup Jezerinac zna reći kako je 

Božja Providnost htjela da pre-

uzme službu vojnog ordinarija 

1997. godine.

Prije toga je kao pomoćni 

zagrebački biskup obnašao 

službu ravnatelja dušobrižniš-

tva među braniteljima.

Tražio sam Dalmatinca
Bili ste prvi vojni ordina-

rij u RH i na toj ste dužnosti 

proveli gotovo 20 godina. S 

mons. Josipom Šantićem ste 

i ustrojili Vojni ordinarijat. 

Sad je papa Frane prihvatio 

Vaše odreknuće od službe u 

skladu s crkvenim zakoni-

ma. Jeste li zadovoljni uči-

piše Snježana ŠeTKa
sniMio TomiSlav KRiŠTo/epH

Treba više govoriti što nas ujedinjuje, 
povezuje i čini braćom i sestrama. Ne 
smijemo sebi dopustiti bilo kakve podjele, 
najmanje ne ideološke. Osim toga, prvi put se 
nalazimo pred činjenicom nestanka, tako da 
se pitamo: kuda ide Hrvatska? Ne vjerujem 
da ima ljudi koji žele da nas nema

njenim poslom u Vojnom or-

dinarijatu?

- Ako se čovjek prihvati oz-

biljno i odgovorno nekog posla, 

nastoji ga što bolje odraditi. Kad 

sam bio imenovan ravnateljem 

dušobrižništva među vojno-re-

darstvenim snagama, još u vri-

jeme agresije na Hrvatsku, na-

stojao sam, uz pomoć biskupa 

i provincijala, organizirati du-

hovnu skrb za naše branitelje.

Godine 1997. službeno je 

osnovan Vojni ordinarijat. Ta-

da je počela i intenzivnija du-

hovna skrb za vojsku i policiju. 

Budući da je Vojni ordinari-

jat personalna biskupija (koja 

nema svoje područje) i pokri-

va cijelo područje Republike 

Hrvatske, i izvan nje gdje bo-

rave hrvatski vojnici, želja mi 

je bila da mi bude neposredni 

suradnik iz Dalmacije. Tadaš-

nji splitsko-makarski nadbi-

skup mons. Ante Jurić dao mi 

je vrsnog svećenika na raspo-

laganje, koji je bio generalni vi-

kar Bračko-viške biskupije. 

50 godina služenja vjeri

vjeRa i nevjeRa 
Ne vidim razloga da 
bi se netko ljutio zbog 
vjere, odnosno nevjere. 
Vjera je osobno 
opredjeljenje svakog 
čovjeka. Moramo 
međusobno uvažavati 
jedni druge i poštovati
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Postupak za Stepinca je gotov!
To je mons. Joško Šantić.

Njegovim dolaskom stvari 

su se ubrzale i tako je Vojni or-

dinarijat postao sve više prepo-

znatljiv.

Mons. Šantić je bio važna 

karika u Ordinarijatu.

- Da, nažalost preminuo je 

prije tri godine. Vojni ordina-

rijat sjećat će se mons. Šanti-

ća uvijek sa zahvalnošću jer je 

ostavio veliki trag prigodom 

stvaranja i organiziranja Voj-

nog ordinarijata.

Njemu se može zahvaliti po-

dizanje triju spomenika u par-

ku Vojnog ordinarijata: svetom 

papi Ivanu Pavlu II., kardinalu 

Franji Kuhariću te kardinalu 

Stepincu, kao i uređenje kapele 

Vojnog ordinarijata.

Sve su to djela poznatoga 

hrvatskog kipara, gospodina 

profesora Kuzme Kovačića.

Kroz cijelo vrijeme nastojali 

smo biti prisutni među vjerni-

cima vojno-redarstvenih sna-

ga, koliko je to bilo moguće s 

obzirom na okolnosti i vrijeme.

Kad me pitate jesam li za-

dovoljan postignutim rezulta-

tima, mogu vam reći da sam 

sretan što sam dio svoga živo-

ta uložio u Vojnu biskupiju na 

dobro hrvatskih vojnika i poli-

cajaca, odnosno branitelja.

Dakako, moglo se učiniti još 

i više, ali sve to ovisi i o drugim 

čimbenicima i mogućnostima.

Zašto bih šutio o istini?
Kad su mnogi šutjeli, Vi 

ste bili glas naroda. Sjećam se 

Vaših propovijedi za proslavu 

“Oluje” u Kninu, u vrijeme 

kad je general Gotovina bio u 

bijegu i uz to optužen za ratni 

zločin, a Vi ste i njega i ostale 

hrvatske generale i hrvatske 

branitelje uzdizali na pijede-

stal. Jeste li se bojali da će Vas 

ušutkati?

- Blagopokojni kardinal Ku-

harić je rekao da postoje neki 

principi i načela od kojih se ne 

smije odustati. Kad je Hrvat-

ska bila napadnuta, naši su 

branitelji bili spremni obrani-

ti domovinu uz cijenu vlastita 

života. A zašto bih ja šutio o 

objektivnoj istini? Nemam na 

to pravo.

Domovinu se često naziva 

majkom. Na nju je bila izvrše-

na agresija. Trebalo ju je obra-

niti. Majku treba ljubiti, ako 

treba i uz cijenu vlastita života.

Bio je to pravi agresorski 

rat, koji je imao za cilj stvara-

nje velike Srbije na račun hr-

vatskih teritorija s ciljem uni-

štenja hrvatskoga naroda. Taj 

je rat bio ne samo protiv slobo-

de uopće, nego i protiv Boga 

i čovjeka. To je bio rat protiv 

svih prava i načela.

Odluka Hrvatskog sabora 

8. listopada 1991. o samostal-

nosti Republike Hrvatske nije 

se poštovala. Bila je to povije-

sna odluka za hrvatski narod 

i za sve njezine građane. Ta od-

luka ima svoje temelje u među-

narodnim deklaracijama Uje-

dinjenih naroda. Dokumenti 

Konferencije o europskoj si-

gurnosti i suradnji (KESS) i 

najnovija Pariška povelja na-

glašavaju svakom narodu pra-

vo na slobodu, koji isključuje 

svako nasilje.

Nakon što je hrvatska Vla-

da poduzela sve pravne kora-

ke i druga sredstva da ne do-

đe do rata, morala je obraniti 

slobodu. I doista ju je obra-

nila zahvaljujući dr. Franji 

Tuđmanu i hrvatskim bra-

niteljima.

Sudili su hrvatskom narodu
A vrli svijet je samo gledao 

kako Hrvatsku napadaju.

- Politička Europa, naža-

lost, pala je ovaj put na ispi-

tu. Kad je trebala stati u obra-

nu demokracije u Hrvatskoj, 

na koju se često poziva, zaka-

zala je. Ostat će na njoj veli-

ka ljaga koju će teško moći 

odstraniti.

Da bi se moćnici ovoga svi-

jeta opravdali, umjesto da pri-

znaju svoj politički poraz, odlu-

čili su podići optužnicu protiv 

hrvatskih generala. U stvari, 

bilo je to suđenje hrvatskom 

narodu koji se usudio biti slo-

bodnim, a generali su bili žr-

tveno janje.

Sjećam se jednog francu-

skog časnika koji mi je u vrije-

me suđenja generalima rekao: 

“Vi ste malen narod i što mo-

žete očekivati?” “Znači da vla-

da sila jačega?” rekao sam mu 

i nastavio: “Nema velikih i ma-

lih naroda. Po broju da, ali ne 

i po pravima. Svi narodi treba-

ju imati jednaka prava. Pravila 

vrijede za sve jednako, jednako 

tako i pravda. Ako toga nema, 

onda ne možemo govoriti o de-

mokraciji.”

Hrvatski generali na čelu s 

Gotovinom ostat će trajno na-

dahnuće kako se ljubi narod 

i domovina. Oni nisu nikada 

gubili nadu u pobjedu istine 

nad lažima, uvjereni da gdje 

se događa križ, tu se priprema 

i uskrsnuće. 

Kad je vlč. Zlatko Sudac bio 

u nemilosti, Vi ste mu otvorili 

vrata u Vojnom ordinarijatu i 

on je držao duhovnu obnovu 

aktivnim pripadnicima hrvat-

skih vojnih snaga. Jeste li Vi 

ikada bili na duhovnoj obnovi 

kod ovog karizmatika?

- Osobno sam sudjelovao na 

nekoliko njegovih duhovnih 

obnova. Velečasni Zlatko go-

vori iz srca, i to uvjerljivo.

Sav je usmjeren na osobu 

Isusa Krista i poziva ljude da 

imaju povjerenja u Boga - Isu-

sa Krista kao preporoditelja, 

obnovitelja i spasitelja čovje-

ka i društva. Mnogi su, zahva-

ljujući sudjelovanju na duhov-

noj obnovi, krenuli novim živo-

tom. O tom posjedujem i neka 

svjedočanstva ljudi.

Vlč. Zlatku na srcu je Isus 

Krist kao spasitelj, preporodi-

telj i otkupitelj. 

Što ćete sada raditi kad ide-

te u mirovinu, čime ćete se ba-

viti? Napuštate li Božji vino-

grad?

- Svećeničkim ređenjem 

svećenik ostaje zauvijek sve-

ćenik. To vrijedi također i za 

biskupa. Istina, neću imati od-

govornost kao prije dok sam 

služio Vojnoj biskupiji, ali to ne 

znači da napuštam Božji vino-

grad. Ne daj Bože!

I dalje ću raditi u Božjem 

vinogradu, bit ću sa svojim 

dragim narodom i hrvatskim 

braniteljima koji su mi ostali 

u divnom sjećanju, a mnogi su 

postali pravo nadahnuće kako 

se prihvaća žrtva i živi vjera. 

Osim toga, rado ću surađivati 

u svemu za što me obavijesti ili 

zamoli vojni ordinarij.

Predsjednica Republike 

Vas je nedavno, na kraju Vaše 

službe, odlikovala Redom kne-

za Trpimira s ogrlicom i Da-

nicom? Je li vas to priznanje 

iznenadilo.

- Odlikovanje gospođe pred-

sjednice i vrhovne zapovjedni-

ce OSRH smatram prije svega 

kao odlikovanje Vojnom ordi-

narijatu, tj. mojim suradnici-

ma bez kojih ne bih mogao ni-

šta, ili vrlo malo učiniti. Ovdje 

mogu ponoviti Isusove riječi: 

“Sluge smo neznatne. Učini-

smo ono što smo bili dužni uči-

niti.”

Na dan odlikovanja rekao 

sam, među ostalim, gospođi 

predsjednici da me to prizna-

nje podsjeća prije svega na sve 

koji su bili uključeni u nasta-

nak Vojne biskupije, kao i na 

brojne ranjenike Domovin-

skog rata, čije su rane postale 

i moja snaga koja nije klonu-

la ni onda kad sam bio na ru-

bu velikih duhovnih i moral-

nih dilema, spomenuvši i sve 

dosadašnje ministre obrane i 

unutarnjih poslova, kao i na-

čelnike Glavnog stožera te po-

licijskih uprava, zapovjednike 

postrojbi, časnike, dočasnike i 

vojnike.

Ne dijelimo se na naše i vaše
Svi su oni, svatko na svoj 

način, uključeni u to odliko-

vanje. Ljudsko priznanje je po-

ticaj da se nastavi dalje raditi.

No, valja se boriti za vječ-

no odlikovanje koje dodjeljuje 

sam Bog. Apostol Pavao uspo-

ređuje naš život s natjecatelji-

ma. Kako u trkalištu svi trče, a 

jedan prima nagradu. “Vi tako 

trčite da dobijete nagradu”, po-

ručuje Pavao.

To se može postići samo česti-

tim životom.

Kako je moguće da se u našoj 

zemlji, u kojoj je 90 posto katoli-

ka, neki mediji čude nad činjeni-

com da su na čelo države i Vlade 

RH došli praktični vjernici - ka-

tolici. Kako to razumjeti?

- Ako je to istina, onda bi to 

pitanje trebalo uputiti mediji-

ma. Ne bismo se smjeli dijeliti 

na vjernike i nevjernike, naše 

i vaše.

S tim u vezi nastaje i postav-

ljeno pitanje koje je produkt jed-

nog takvog, rekao bih, netole-

rantnog naslijeđenog stanja iz 

vremena koje nije bilo sklono 

vjeri, koje je nastojalo potisnu-

ti vjernike u sakristiju i vjeru iz 

javnog života. Ne vidim razloga 

da bi se netko ljutio zbog vjere, 

odnosno nevjere. Vjera je osob-

no opredjeljenje svakog čovjeka.

Moramo međusobno uvaža-

vati jedni druge i poštovati. Ako 

je vjernik došao na neku odgo-

vornu dužnost u državi, ne vi-

dim razloga da netko postavlja 

pitanje njegova postavljenja na 

određenu službu. Zar je mogu-

će ne prepoznati jasno dobro ko-

je dolazi od savjesnih vjernika?

Svima je poznato da je vjerni-

cima u bivšem komunističkom 

sustavu bilo onemogućeno ra-

diti na odgovornim službama 

u društvu, da su mnogi, upravo 

zato jer su vjernici, ostali bez po-

sla. Na odgovorna mjesta dolazi-

li su samo podobni ljudi, koji su 

bili vjerni partiji.

Vjernici trebaju liječiti 
društvo od nepoštenja

 áSvaki vjernik je dio Crkve. Biskup je u Crkvi, 
on vodi Crkvu i povezuje je iznutra. on je djelitelj 
sakramenata, zajedno sa svećenicima.
vjernik je, za razliku od biskupa, u svijetu.  
on je u Saboru, vladi, na katedri, školi, 
tvornici, koji svojim poštenim djelovanjem, 
svjedočanstvom svoga života, čini crkvu 
prisutnom. isus je rekao: “bit ćete mi svjedoci.” 
to nije rekao samo apostolima, nego je poručio 
svakom vjerniku. Svaki je vjernik pozvan da bude 
svjedokom isusove prisutnosti. to je tzv. laički 
apostolat.
Od vjernika laika traži se da bude izgrađen vjernik 
koji zna svoj posao, da bude stručan, savjestan, 
odgovoran na poslu, da liječi društvo od 
nepoštenja, podmićivanja, od izigravanja zakona i 
pravednosti. to se očekuje od istinskog vjernika i 
tu se on najviše dokazuje.
Stoga ne nalazim razloge da se netko može čuditi, 
da ne kažem ljutiti, ako netko tko je vjernik 
preuzme u društvu odgovornu ulogu. Papa 
benedikt XVi. postavio je pitanje gdje se nalaze 
one sile koje mogu ozdraviti europu i svijet, 
te odgovara: “Samo ako učinimo da bog uđe u 
svijet, zemlja se može rasvijetliti i svijet može biti 
čovječan.”
ako se danas želi izgraditi europu, ona se ne 
može izgraditi samo na razumu, koji ništa ne zna 
o bogu. Stoga je velika zasluga osnivača velike 
europske obitelji, poput adenauera, Schumana, 
de Gasperija, de Gaullea, koji su prepoznali da je 
cilj politike pravednost s kojom ide i mir.
odakle dolaze temeljna mjerila pravednosti ako 
ne iz božjih zapovijedi. Stoga je za pretpostaviti 
da će vjernici, ako su doista vjernici, mnogo 
pridonijeti ozdravljenju društva. Daj bože da 
takvi i budu!
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TESTOVI

NA SVIM 

KIOSCIMA

NOVI 
BROJ 

Kalea 17 Cabin                       Lolivul 7.4

U PRODAJI
Noviteti sajma u Zagrebu
Gume od zlata i poljska armada
Inovacija iz Omiša
Penta s brzinama i dvije propele
Nautički savjetnik
Rješenje za grijanje brodice
Četiri stoljeća rta Horn
Groblje brodova i mornara
Brodovi i sudbine Marijana ŽUVIĆA
I Salonu osvojili Turci

Zimski zapisi Tonke ALUJEVIĆ
Korčulanske fjabe
Riva Ferrari na aukciji
Propeti morski konjić
Ribolovni raspored
Sipa voli blještavilo
Odabir štapa za lov s obale
Odredi zadatke, pa čitaj podatke
Mamčenje pedočom
Veličina je važna

Postupak za Stepinca je gotov!

Sedamdesetih godina proš-

log stoljeća, kada su se pripre-

male otvorene tribine u Zagrebu 

o vjeri i vjernicima i društvu, je-

dan je predavač otvoreno rekao 

da vjernici nemaju mjesta u so-

cijalističkom društvu. Mi se da-

nas nalazimo, Bogu hvala, u de-

mokratskom društvu, koje sebi 

ne bi smjelo dopustiti bilo kakve 

podjele, a još manje bilo kakvu 

diskriminaciju između vjernika 

i nevjernika.

Kad već govorimo o vjernici-

ma u našoj zemlji, ne treba se bo-

jati vjernika. Dapače, od njih se 

više očekuje da će svoju dužnost 

obavljati savjesno, da će se rav-

nati prema Božjim zapovijedima 

i Kristovu evanđelju, koje može 

pridonijeti ozdravljenju svijeta.

Kako gledate na zahtjeve ne-

kih grupa da se Crkva zatvori 

u sakristiju i ušutka? Nisu li 

to ostaci komunizma u kojem 

je Crkva bila izložena  optuž-

bama, napadima i pokušajima 

kompromitiranja? 

- Neosporna je činjenica da 

je ateistički komunistički režim 

ostavio iza sebe mnoge navike, 

pa i zla u nama, u društvu i u 

radnim navikama. To su razmi-

šljanja onih koji baštine misao o 

totalitarnoj svojoj ulozi, koja is-

ključuje druge. Taj se režim nije 

mogao održati jer je bio građen 

na nasilju. Ljudi prije ili kasnije 

odbacuju tiraniju, bilo da je ona 

ideološka, politička, ekonom-

ska, vojna ili koje druge naravi.

Svaki totalitarizam je protiv 

čovjeka i gazi njegovo dostojan-

stvo. Čovjek kao misaono biće 

prije ili kasnije uvidi što je isti-

na, a što je laž, pogotovo ako 

se zabluda silom nameće. Taj 

se sistem temeljio na sili i na-

metnutoj šutnji. U to vrijeme 

imali smo mnoštvo mučenika 

u svijetu, i u Hrvatskoj tako-

đer, na čelu s blaženim kardi-

nalom Stepincem, koji se nije 

dao ušutkati. Istinu je branio 

po cijenu života.

Činjenica je da je u vrijeme 

komunističke vladavine posto-

jala sistematska ateizacija. Go-

vorilo se da Bog ne postoji, da 

ne postoji vječni život.

Najnovije rasprave u vezi s 

evolucijom pokazale su da se 

još uvijek dovoljno ne pozna 

Crkvu, da ju se tumači kao što 

se o njoj govorilo u vrijeme ko-

munističkog jednoumlja, da se 

dovoljno ne pozna njezin ogro-

mni prilog znanosti, nego ju se 

pokušava ocrniti starim već 

zastarjelim frazama, odavno 

raskrinkanim, a zaboravlja se 

da je upravo Crkva bila pred-

vodnica svakog napretka i zna-

nosti; da vjera nije nikada bila 

u sukobu sa znanošću, da ona 

nije opijum za narod, štoviše, 

uvijek je bila predvodnica sva-

kog napretka. Uostalom, valja i 

u tome poznavati današnju mi-

sao Crkve.

Promijenimo mentalitet
Što smatrate ključnim u 

tome?

- Najvažnije pitanje sadaš-

njeg trenutka jest promjena 

mentaliteta. Ako želimo uspje-

ti, moramo obnoviti sebe, a to 

znači: što ja kao pojedinac mo-

gu dati svojoj domovini. Riječ 

je o osobnom i zajedničkom na-

poru da se iziđe iz starih zablu-

da - misaonih, političkih i gos-

podarskih. To je najsigurniji 

preduvjet ukupnoj obnovi. To 

će biti i najbolja pretpostavka 

našega nacionalnog preporo-

da.

Valja se držati one Isusove: 

“Što god želite da drugi vama 

čine, vi tako činite njima.” Mo-

ramo se međusobno poštovati, 

uvažavati. Uzaludno je očeki-

vati promjene ako mi u tome ne 

sudjelujemo, ako se sami ne mi-

jenjamo.

Puno toga imamo zajednič-

ko, o čemu bismo trebali više 

misliti i u tom pravcu djelova-

ti. Treba više razmišljati i go-

voriti što nas ujedinjuje, pove-

zuje i čini braćom i sestrama. 

Ne smijemo sebi dopustiti bilo 

kakve podjele, najmanje ne ide-

ološke.

Vrijeme je pred nama i vrlo 

dragocjeno da bismo ga gubi-

li u raspravama koje nas mo-

gu samo podijeliti, a nipošto 

ujediniti. Osim toga, prvi put 

se nalazimo pred činjenicom 

nestanka, tako da se pitamo: 

kuda ide Hrvatska? Ne vjeru-

jem da ima ljudi koji žele da nas 

nema.

Želim samo naglasiti da 

smo svi mi odgovorni za ovu 

zemlju, koju su tijekom stolje-

ća obranili naši pradjedovi, a u 

novije vrijeme hrvatski brani-

telji. Mrtvi nam branitelji po-

ručuju da nastavimo izgrađi-

vati Lijepu našu ondje gdje su 

oni stali, u zajedništvu, slozi, 

miru i slobodi, da svatko od nas 

dade svoj dio, makar i malen, 

ali je velik.

Koji su, po Vašemu mišlje-

nju, pravi razlozi odgode ka-

nonizacije blaženog kardina-

la Stepinca?

- Što se tiče kanonizacije 

blaženog kardinala Stepinca, 

postupak je gotov i tu nema 

nikakvih iznenađenja koja bi 

mogla dovesti u pitanje njego-

vu svetost. O cijelom postupku 

kanonizacije bl. Alojzija Ste-

pinca i ono što misli papa Fra-

ne o tome je nedavno izvijestio 

apostolski nuncij u Republici 

Hrvatskoj mons. Alessandro 

D’Errico. Što se tiče odgode ka-

nonizacije kardinala Stepinca, 

osobno ne vjerujem da će se od-

gađati na dulje razdoblje.

To će biti samo još jedna 

prilika ljudima koji to žele, po-

sebno onima koji osporavaju 

blaženikovu neporočnost, da 

se uvjere u njegovu nevinost 

i svetost. Ako budu otvoreni 

prema istini, spoznat će istinu 

koja će ih osloboditi od sumnja, 

a oni koji su bili slijepi konačno 

će progledati.

Prema nekim istraživanji-

ma, Crkva i vojska jedini su 

faktori kojima narod još vje-

ruje. Smatrate li to kompli-

mentom i svome radu u Voj-

nom ordinarijatu? 

- Jedna i druga institucija 

imaju svoju dugu tradiciju, ja-

sna načela i vrijednosti. Crkva 

ima svoje specifično poslanje. 

Ona je zajednica vjere i njezi-

no središte je Isus Krist. Ona 

kroz evanđelje odgaja čovjeka 

i njegovu savjest, da svijet bu-

de bolji, plemenitiji; da u svi-

jetu vladaju pravedni odnosi, 

međusobno prihvaćanje i uva-

žavanje, da se prepoznaju kao 

braća i sestre.

Ovacije u Lourdesu
Svih ste godina predvodili 

vojna hodočašća naše vojske i 

policije u Lourdes. Hoćete li i 

ove godine Gospi u pohode na 

međunarodni vjerski susret 

vojski svijeta u Francusku?

- Hrvatska je vojska prvi 

put hodočastila na međuna-

rodno hodočašće u Lourdes 

u vrijeme Domovinskog ra-

ta 1993. godine. Kad je fran-

cuski vojni biskup mons. Du-

bost predstavio i pozdravio 

izaslanstvo Hrvatske vojske 

koja je došla prvi put na hodo-

čašće, i to u vrijeme Domovin-

skog rata, ovacijama nije bilo 

kraja. Bilo je i suza radosnica 

među našim vojnicima kad su 

osjetili s kakvim ih srcem pri-

maju. Veliku ulogu u animi-

ranju međunarodnog hodoča-

šća preuzela je i klapa HRM-

a “Sv. Juraj” koja sudjeluje u 

animiranju hodočašća.
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