Dragi hodočasnici u Svetište hrvatskih mučenika na Udbini!
Ove godine Dan hrvatskih mučenika slavimo 25. kolovoza, kako smo to
najavili na dan posvete Crkve prošle godine. I ubuduće će slavlje biti u zadnju
subotu u kolovozu. Time proslava Dana hrvatskih mučenika biva između 9. rujna, na
koji dan je 1493. godine bila tragična Krbavska bitka, simbol naših stradanja u dalekoj
prošlosti, i Dana žrtava totalitarističkih režima 23. kolovoza, simbola naših stradanja
u novijoj povijesti, naših Bleiburga, Vukovara i drugih stratišta.
Ove godine slavlje će predvoditi gradišćanski Hrvat, biskup iz Željezna
(Eisenstadt u Austriji), mons. dr. Egidije Živković. Uz njega će biti i drugi naši
biskupi i svećenici sa svojim hodočasnicima. Gradišće i mnoge druge krajeve naselili
su prognanici i izbjeglice iz Hrvatske upravo nakon tragične bitke na Krbavskom
polju 9. rujna 1493. godine. U to vrijeme selio se i Križ krbavskih biskupa pa ga

možemo uzeti kao simbol naše hrvatske raseljenosti. Želimo da on, uz Crkvu
hrvatskih mučenika, postane i simbol duhovne i nacionalne povezanosti domovinske i
iseljene Hrvatske.
Ondje gdje su hrvatski svećenici dopratili izbjeglice i prognanike - i ostali s
njima - sačuvala se veza sa starom domovinom.

Tu iseljenu Hrvatsku željeli smo predstaviti i u kalendaru „Hrvatski mučenici“
za iduću 2013. godinu. Možemo reći da su danas domovinska i iseljena Hrvatska
brojčano blizu. Nakon Drugog svjetskog rata uz ekonomsku raste i politička
emigracija. Ova će nestati uspostavom samostalne države Hrvatske.
Želja nam je potaknuti hodočašća u Crkvu hrvatskih mučenika iz svih dijelova
iseljene Hrvatske. Crkva hrvatskih mučenika može postati točka sastajanja i
okupljanja svih raseljenih Hrvata i njihovih potomaka.
Za ovogodišnji Dan hrvatskih mučenika objavili smo i časopis za Hrvatski
martirologij „Hrvatsku vjernost“. U njemu su događanja vezana uz Crkvu hrvatskih
mučenika, napredak uređenja i sudjelovanje vjernika iz domovine i inozemstva. No u
ovom broju „Hrvatske vjernosti“ posebno smo željeli prikazati najtežu postaju našega
križnoga puta, mučenički put krajem Drugog svjetskog rata i poraća. Tu je popularni
prikaz svega onoga što su povjesničari i ljubitelji povijesti našega naroda iznijeli na
znanstvenom skupu koji je održan u Zagrebu 25. i 26. travnja 2012. godine kojemu je
bila tema: Hrvatski mučenici i žrtve iz vremena komunističke vladavine. Uvjereni
smo, naime, da nam mir i slogu neće donijeti pobjednici - ni jučerašnji ni današnji.
Najuspješniji put prema tome cilju jest da počnemo više cijeniti žrtve i mučenike. Na
to nas je pozvao prorok naših dana, veliki papa i prijatelj Hrvata, Bl. Ivan Pavao II. čiji
kip vas dočekuje na ulazu u prostor Crkve hrvatskih mučenika. Mi kršćani vjerujemo
da je oko žrtve Isusa Krista i žrtava njegovih vjernih svjedoka i sljedbenika nastalo
snažno zajedništvo koje nazivamo Crkva. Polazeći od žrtava i mučenika može se
očekivati svako pravo zajedništvo. Molimo se da se to ostvari i u našem narodu. Zato
je pokrenut projekt Crkve hrvatskih mučenika.
Radosno vas očekuje,

biskup mons. Mile Bogović

U Gospiću, na blagdan Sv. Jakova apostola, 25. srpnja 2012.

