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DAN HRVATSKIH MUČENIKA U D R U G A PRIPADNIKA SREDIŠTA GARDIJSKOG

"DAMIR TOMLJANOVIĆ - GAVRAN" ORGANIZIRA HODOČAŠĆE HRVATSKIH BRANITELJA
IZ DOMOVINSKOG RATA

Hodočašće od Aržana do Crkve
hrvatskih mučenika u Udbini
ZADAR - U povodu Dana
hrvatskih mučenika, Udruga
pripadnika Središta gardij
skog za specijalističku obu
ku dočasnika "Damir Tomljanovič - Gavran" orga
nizira hodočašće hrvatskih
branitelja iz Domovinskog
rata. Po uzoru na nekadašnje
hodnje od Šepurina pored
Zadra do Zagreba, ovog će
puta nekadašnji vojni in
struktori, propješačiti 211
kilometara od Aržana, ro
dnog mjesta prvog poginu
log hrvatskog branitelja Jo
sipa Jovića pa do Crkve hr
vatskih mučenika na Udbini.
Hodnja započinje 4., a za
vršava 10. rujna, kada se ove
godine obilježava Dan hr
vatskih mučenika. Na svom
putu,
hrvatski branitelji
proći će kroz Trilj, Sinj, Hr
vače, Vrliku, Kijevo, Knin i
Gračac.
- Ovim hodočašćem želi
mo oteti zaboravu sva ona
događanja tijekom Domo
vinskog rata koja su bitno
utjecala na stvaranje slobo
dne nam domovine, i zato
smo ove godine napisali knjigu-elaborat hodočašća kojim
želimo podsjetiti na važne
akcije hrvatske vojske i po
licije. Također, želimo istak
nuti one osobe koje su svo
jim zalaganjem i žrtvom za
dužili buduće generacije te
postali uzor i svijetle točke u
cjelokupnoj Hrvatskoj povi
jesti. Cijelo hodočašće po
svećeno je svim poginulim
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S prošlogodišnje hodnje od Krivog Puta do Udbine
hrvatskim braniteljima u
Domovinskom ratu, a po
jedine dionice nazvane su po
velikanima vojnog i poli
tičkog vrha iz vremena stva
ranja "današnje" hrvatske
države: D-l. AndrijaMatijaš
- Pauk, general bojnik, le
genda 4. gardijske brigade,
D-2. Predrag Matanović, bri

gadir, legenda 2. gardijske
brigade, D-3. Gojko Šušak,
ratni ministar obrane Repu
blike Hrvatske, D-4. dr. Fra
njo Tuđman, prvi predsje
dnik Republike Hrvatske i
vrhovni
zapovjednik
Oružanih snaga Republike
Hrvatske. D-5. Blago Zadro,
general bojnik, legendarni

zapovjednik Trpinjske ceste,
D-6. Janko Bobetko, stožer
ni general, ratni načelnik
Glavnog stožera Hrvatske
vojske. Isto tako, ovim ho
dočašćem želimo potaknuti
sve hrvatske građane, a oso
bito hrvatske branitelje na
jedinstvo u ovim vremenima
kada je potrebno svje
dočenje istine na kojoj je
stvorena naša domovina, re
kao je predsjednik SGSOD
"Damir Tomljanović - Ga
vran"
Zadar
Branimir
Ražov.
U organizaciji i provedbi
hodočašća sudjeluju i udru
ge
hrvatskih
branitelja:
Udruga ratnih veterana 1.
gardijske brigade "Tigrovi",
Udruga ratnih veterana 2.
gardijske brigade "Gromovi",
Udruga veterana 3. gardijske
brigade "Kune", Udruga ve
terana 4. gardijske brigade,
Udruga hrvatskih ratnih ve
terana 5. gardijske brigade
"Sokolovi", Udruga 7. gar
dijske brigade "Puma" Va
raždin, Udruga ratnih vete
rana 9. gardijske brigade
"Vukovi", Udruga Specijalne
policije iz Domovinskog ra
ta, Udruga maloljetnih dra
govoljaca Domovinskog rata
- Zadarska županija, HVIDR-a Zadar.
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