
Obilježen 'Dan sjećanja' u Bosanskom Grahovu 
 

OVIM KRAJEM PROHUJAO JE JEDAN VIHOR ZLA 
 

 
 

Crkva sv. Ilije Proroka u Obljaju 
 
 

Bosansko Grahovo, dne, 13. kolovoza A.D. 2014. - ''Ovaj kraj je kroz 
prošlost bio izložen raznim pogibeljima. Sve nepogode: bilo ratne i/ili prirodne 
prolazile su ovim grahovskim krajem, kako od 1941. – 1945., tako i od  1991. – 
1995. Ovim krajem prohujao je jedan vihor zla, nositelji kojega su bili snage 
velikosrpske politike, koja je željela podjarmiti svo nesrprsko stanovništvo na 
prostoru bivše Yugoslavije. Odnosno oni su željeli 'prisajediniti' i stvoriti 
nekakvu svoju Veliku Srbiju. U toj svojoj suludoj nakani izvršili su agresiju na RH, 
a 1992. istu su stvar pokušali napraviti i u BiH. Tako ovaj kraj, koji je 1941. 
očišćen uglavnom od Hrvata (u selima oko Grahova ostalo ih je živjeti tek 
nekoliko!), te snage su u svojoj bestijalnoj politici i suludoj nakani stvaranja 
zamisli o Velikoj Srbiji, nisu prezali od ubijanja, paljenja, paleži i pljačke, pa od 
toga svega nije bio pošteđen ni ovaj kraj. Tijekom i poslije II. svjetskog rata 



preko 200 Grahovljaka je mučenikom smrću platilo svoju odanost vlastitom 
narodu i jedinoj nam domovini Hrvatskoj. A otprilike je toliko hrvatskih vojnika, 
tijekom Domovinskog rata, položilo vlastiti život na Oltar Domovine, na 
oslobađanju ovih prostora, od Livna preko Grahova i Drvara sve do Banja Luke. 
Kao bivši povjerenik Vlade Hrvatske republike Herceg-Bosne za Općinu 
Bosansko Grahovo, 1996., došao sam do zamisli da svake godine, dne 
13.kolovoza, u spomen na sve te naše poginule suborce uvedemo 'Dan 
sjećanja, i na taj način pokušamo njihovu veliku žrtvu spasiti od zaborava, jer 
poznato je, kako naš hrvatski narod (ne samo kad je u pitanju Domovinski rat!) 
ima jako slabo pamćenje!'' – rekao nam je prof. Slavko Galiot, predsjednik 
Udruge za očuvanje kulturne i povijesne baštine 'Don Juraj Gospodnetić' iz 
Bosanskog Grahova. 

 

 
 

Prof. Slavko Galiot, utemeljitelj 'Dana sjećanja' u Bosanskom Grahovu 

 
Ovogodišnji 'Dan sjećanja', 18-ti po redu, započeo je sv. Misom 

zadušnicom (u 11.00 sati) u crkvi sv. Ilije Proroka u Obljaju, gdje uz 

mnogobrojni Božji puk, bijahu nazočni (i) predstavnici mnogobrojnih Udruga i 
ini uglednici, koje je vlč. Marko Stojčić, trenutni v.d. župnkog upravitelja, 
pozdravio na početku sv. misnog slavlja. A riječ je (bilježimo da ne bi bilo 
zaboravljeno) o slijedećima: 
 Udruga obitelji poginulih hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata grada 
Kaštela, Udruga obitelji poginulih hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata 
grada Splita, Udruga 141. brigade HV, Udruga 7. gbr. HV 'Puma', Udruga 1. gbr. 
HVO-a 'Ante Bruno Bušić', Udruga Specijalne polizije HVO-a Livno, Udruga 
Hrvatske Domovinske Vojske 1941. – 1945. Podružnica Split, Udruga hrvatskih 
ratnih veterana 'Hrvatski Domobran' Ogranak Split, Koordinacija Udruga 



proisteklih iz Domovinskog rata HBŽ, Koordinacija Udruga proisteklih iz 
Domovinskog rata grada Kaštela, te pukovnik Dinko Ivković, zapovjednik 
vojarne u Livnu – osobni izaslanik zamjenice ministra obrane, g-đe Marine 
Pendeš, g. Slaven Ivić, zamjenik gradonačelnice Grada Knina, Izaslanstvo Grada 
Kaštela na čelu s predsjednikom Gradskog vijeća g. Denisom Ivanovićem, te 
zamjenicima gradonačelnika g. Zoran Bonacinom i g. Jozom Vidićem, Saborski 
zastupnik i član Predsjedništva HDZ-a g. Ante Sanader, Izaslanstvo HDZ-BiH, 
predvođeno g. Matom Franjičevićem, Izaslanstvo HAZU u Dijaspori, Udruga za 
očuvanje kulturne i povijesne baštine 'Don Juraj Gospodnetić' i Udruga 
hrvatskih branitelja – dragovoljaca Domovinskog rata Bosanskog Grahova. 

Sv. Misa zadušnica prikazana je, valja naglasiti,  za sve hrvatske branitelje 
poginule u vojno-redarstvenim operacijama "ZIMA '94" i "OLUJA", a predvodio 
ju je preč. Adolf Višaticki u suslavlju s vlč. Markom Stojčićem i đakonom Antom 
Barišićem. 

 

 
 

Prečasni Adolf Višaticki, župnik lištanski i dekan livanjski 

 
''Nalazimo se, braćo i sestre, u ovoj novoj crkvi sv. Ilije, ovdje u Grahovu. 

Stara crkva srušena u II. svjetskom ratu nikada se nije bila oporavila, ni   
materijalno niti duhovno, kao Župa, nakon pogibije svećenika – posljednjeg 
župnika vlč. Jurja Gospodnetića, koji je ovdje mučenički završio svoj mladi 
svećenički život. Imao je svega 31-u godinu života. Evo tako, kako reče sadašnji  
župni upravitelj, vlč. Marko Stojčić, ova naša Župa jest doista mučenička Župa. 
Doista je mučenička, jer i cijela je naša Crkva mučenička. (...) Stradanja mladih 
ljudi, stradanja obitelji, čitavih sela i krajeva mi smo to jako dobro osjetili u 



Banjalučkoj biskupiji gdje su čitave župe istjerane, iseljene i izbačene. Govorahu 
nam: 'Ne možeš tu biti! To je moja zemlja i moj kraj. Tu želim ja živjeti. Zato 
ovdje za tebe nema mjesta'. (...) Tisuće i tisuće ljudi, desetci tisuća ljudi iz naše 
Banjalučke biskupije otišli su i nikad se više nisu vratili i nema nade za njihov 
povratak, barem zasada!'' – rekao je, između ostaloga, u svojoj propovijedi 
preč. Adolf Višaticki, župnik lištanski i dekan livanjski. Govoreći o nadolazećem 
blagdanu Uznesenja BDM, u narodu poznatijeg kao blagdan Velike Gospe, a 
prisjećajući se svih poginulih hrvatskih branitelja i njihovih ucviljenih majki, 
zaključio je: ''Žrtve njihovih sinova nisu daleko od žrtve Marijina Sina. Možemo 
s ponosom kazati da su mladi hrvatski bojovnici, koji su izgubili  svoje živote u 
ratu dali svoj život za svoja mišljenja, u plemenitu svrhu. Isus je kazao da će 
onaj tko dade svoj život za bližnjega, baštiniti vječni život. To nam potvrđuje i 
Blažena Gospa na nebo uznesena, koja je uznesena i tijelom i dušom kao dokaz 
da će i svaki od nas, a pogotovo oni koji ustraju na svom putu pravde i istine, u 
ljubavi prema Bogu i bližnjemu, biti nagrađeni vječnim životom. Zato i ovu 
svetu misu prikazujemo Bogu da našim pokojnim hrvatskim braniteljima dadne 
onu nagradu koju su zavrijedili ovdje na zemlji i budu okrunjeni slavom 
vječnoga života u nebu''. 
 

 
 

Polaganje vijenaca kraj Središnjeg spomen-križa 

 
Po okončanju sv. Euharistije, kraj Središnjeg spomen-križa u samom srcu  

Bosanskog Grahova, točno u 12.00 sati, predstavnici spomenutih izaslanstava 



položili su vijence i zapalili svijeće, nakon čega je vlč. Marko Stojčić predmolio 
Molitvu za sve naše vjerne mrtve. 

Potom je za sve sudionike, kraj župne crkve u Obljaju, priređen skromni 
domjenak. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Predstavnici Udruga 7. gbr. 'Pume' i 141. br. HV-a sa svećenicima  
ispred Središnjeg spomen-križa usred Bosanskog Grahova 

 
S NAMA SU! 
U borbama pokraj Bosanskoga Grahova poginuli su pripadnici 141. 

brigade HV (Split): Denis Baleta, zapovjednik voda Nenad Božan,  Ivan Burić, 
Ante Domazet, zapovjednik desetine Ranko Grbavac,  Tomislav Grujica, Sead 
Jasenčić, Denis Jerković, Dragan Kikić, zapovjednik satnije Stipe Marčić - Štef, 
Ante Merčep, Loran Šulentić, Oleg Ujević i  Slaven Ujević, dok je teško ranjeni 
vojnik,  Zoran Karanović, od zadobivenih rana preminuo, dne 17. kolovoza 
1995.  
 Poginuli pripadnici 6. domobranske pukovnije (Split): Ognjen Krešić, Igor 
Koprčina, Aljoša Ruspić, dok nam je usud Drage Ilovića nepoznat, pa se vodi kao 
nestali. 
 Točan broj (i imena) poginulih pripadnika HVO-a, 7. gardijske brigade HV 
'Pume' (Varaždin), 4. gardijske brigade 'Pauci' (Split) i 126. domobranske 
pukovnije HV (Sinj), koje su sudjelovale u VRO 'Ljeto '95' i 'Oluja', nije nam 
(nažalost!) poznat! Postoje gdjekoje spomen-ploče i na Velikoj Duvjakuši (1630 



m/nv), tj. na njenom samom vrhu, na Dinari, podignuti spomenik 31 poginulom 
i jednom nestalom pripadniku  7. gbr. 'Pume'.  
 

Petar VULIĆ 

 

 

 


