Spomen na žrtve Drugoga svjetskog rata u zaleđu Kamešnice, Biokova i Zavelima
Ponedjeljak, 02 Travanj 2012 11:50

Sjećanje na ovome prostoru ispod Kamešnice, Biokova i Zavelima mnogih nemilih događaja iz
Drugoga svjetskog rata i poraća koji su progutali blizu 2000 Hrvata
Piše. don Ilija Drmić

Ovih dana, počevši od Blagovijesti pa sve do Dana Josipa Jovića, sjećamo se na ovome
prostoru ispod Kamešnice, Biokova i Zavelima mnogih nemilih događaja iz Drugoga svjetskog
rata i poraća koji su progutali blizu 2000 Hrvata. Sada živućim mlađim naraštajima, pa i
ostalima, nije jasno zašto se sve to dogodilo, zbog kojih ideala i zbog čega, zašto je brat ubijao
brata sam ili u sprezi s nekim drugim dalekim i stranim. Jedino što nam je sada posve jasno, a
to je da su ovi krajevi, uključujući i Vinicu koja je u 20. st. izgubila u svemu 259 Hrvata, gotovo
opustjeli. Spomenimo ta mjesta, njihove žrtve i nadnevke ubilježbe u osobnu i kolektivnu
memoriju.

1. Dolac Donji, stradalo oko 350 osoba, spomen bio 26. ožujka 2012.;
2. Gala, manji broj stradalnika, obilježeno 28. ožujka 2012.;
3. Ruda, stradalih u Rudi 277 i u Kamenskom 22, u svemu 299 Hrvata (od toga 70 djece
ispod 10 godina životne dobi), spomen bio 28. ožujka 2012. u župnoj crkvi sv. Martina; misu
predvodio župnik iz Katuna don Vjećeslav Šupuk, a u koncelebraciji bilo 14 svećenika; u crkvi
bilo oko 350 vjernika sa svojim političkim predstavnicima; sve ih je pozdravio mjesni župnik don
Srećko Franić;
4. Voštane, Ljuta i Rože, 520 ubijenih (od toga 240 đaka), sjećanje obilježeno 29. ožujka
2012. misnim slavljem u župnoj crkvi Imena Isusova u Voštanima pod predsjedanjem župnika
don Petra Dukića, a u koncelebraciji bilo pet svećenika;
5. Grab: Podi i Krivodol, Markovića jama, ubijeno preko 100 Hrvata (u Aržanu i drugdje
još 30), spomen na Uskrsni ponedjeljak u Dobranjama, gdje je za 130 ubijenih Hrvata 1944.
god. podignuta 2001. god. zajednička grobnica sa spomenikom, među kojima je i 13 Hrvata iz
župe Vinice;
6. Otok, 220 ubijenih, spomen bio 29. ožujka 2012.;
7. Husina jama na vrhu Vagnja progutala mnoge Hrvate s jedne i s druge strane orisnice,
spomen bude u prvu subotu mjeseca srpnja;
8. Vinica stradalih u 20. st. (oba svjetska rata i Domovinski) 259, spomen bio 11. ožujka
2012. na Križnom putu i svetoj misi u Šiškama, te ove godine u subotu 4. kolovoza na Dan
viničkoga zajedništa, kao i drugim prigodama (Svi Sveti, Dušni dan). (Ilija Drmić)
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