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Ovo je krajnje žalosno, kad ovako jedan iskreni vjernik mora pisati, 
posebice o svojim biskupima, jer oni su Crkvena vlast. Glas koncila i 
ostali katolički mediji ignoriraju moju iskrenu žrtvu u cilju buñenja 
savjesti primarno grañana – vjernika. Čitavo vrijeme kljukali su nas o 
EU, pa i o NATO-u, sada počinju uviñati svu nevolju koju nanose 
narodima, jer svojom agresivnom globalizacijom svjetski moćnici će 
lakše upravljati s jednog mjesta cijelim svijetom. I ptičja i svinjska 
gripa su njihovo djelo, jer žele uništiti svijet, a time gomilati svoju 
moć i moć nečastivog. Prolijeva se mlijeko, uništavaju usjevi i još 
mnogo toga, kao i mala obiteljska gospodarstva, kako bi ih učinila 
ovisnim o onome što oni nude, poput GMO-a i sl., a ljudi diljem svijeta 
umiru od gladi. 
 
Evo naš svježi primjer, jučer kod početka Bandićeve kandidature, 
došlo je mnoštvo jadnih novinara i fotoreportera na Kamenita 
vrata, mjestu na kojem štrajkam već peti dan. Nijedan novinar nije 
uputio pogled na moju žrtvu, kao da sam pljuvačka, i svi su snimali 
mjesto gdje se pale svijeće, očekujući Bandića na tom mjestu. Toliko 
ih je bilo da se je teško i prolazilo. Odjednom po njihovoj vrevi, vidio 
sam da dolazi Bandić, koji nije došao na mjesto gdje se pale 
svijeće, već odmah na koljena pred sliku majke Božje paleći 
svijeću i moleći se za svoju pobjedu. Vrlo brzo se je digao i odjurio. 
Nije palio svijeću tamo gdje to svi čine kako ne bi morao sresti 
moj pogled na klupi. Na upit novinarke HTV-a, kako to da Vas Bandić 
nije pozdravio, odgovorio sam: pa to je čovjek koji služi i želi služiti i 
Boga i vraga za svoj interes. I takav bi želio biti predsjednik RH i 
štititi njene nacionalne interese. Sramotno!!!  
 
Nažalost od - ipak -dolaska HTV-a i snimanja mojeg zahtjeva i poruke 
grañanima u vezi sramnog potpisa RH na sporazum o granici sa 



Slovenijom, da se objavi na Dnevniku HTV-a istu večer, čime bih ja 
prestao sa štrajkom, jer bi vijest došla konačno do grañana i njihove 
svijesti, NIJE SE NIŠTA DOGODILO. Time sam osuñen na smrt, 
jer ja prekinuti neću, makar u četvrtak moje fizičko stanje još nije 
bilo krajnje dramatično, ali moje osječanje jest. Vjerujem da je gña. 
Hloverka nakon mojeg pisma željela to u Dnevniku objaviti, ali je bila 
pod pritiskom i nije. Savjetujem joj, ako je to istina da podnese 
časnu ostavku u znak prosvjeda i degradacije javne televizije.  
 
Moja kratkotrajna nada je pala u vodu. Razočaran nisam, jer 
znam s kim imam posla, već me je to učvrstilo u mojoj nakani i 
ustrajat ću do kraja, tj. do svoje smrti. Nakon toga vjerujem da će 
moja žrtva ipak donijeti ploda, a ta me spoznaja čini radosnim, jer 
vjerujem da neće biti uzaludna, kao i svih drugih žrtava ovoga rata. 
Savjest odgovornih, od koje oni neće moći pobjeći, neće im dati mira 
do kraja života što su ubili nevina čovjeka i iskrenog domoljuba i 
rodoljuba. Zašto se toliko boje moje poruke koja bi budila savjest 
grañana u cilju očuvanja vlastitog dostojanstva i svoje države 
Hrvatske, za koju je toliko krvi proliveno cijelu povijest, pa do 
današnjih dana. Zašto moju iskrenu i otvorenu kritiku ne žele primiti i 
mijenjati se.  
 
Sjećam se svojeg prvog štrajka u zagrebačkoj krizi, kad  sam se želio 
suprostaviti miješanju Crkve kao institucije u javni politički i 
društveni život, kad je u pitanju narušavanje morala i pravde grañana. 
Svi su mediji, pa i GK na mene tada sijali drvlje i kamenje, a danas 
govore suprotno, ali kasno a mene u potpunosti ignoriraju. Pa kako bi 
oni ljubili i neprijatelje svoje, a ja im to nisam. Gdje je Katolički 
radio, Radio Marija, puni patetike i riječju i stilom, gdje je katolička 
televizija na HTV-u itd? Šute jer se boje nadbiskupa Bozanića, boje 
se za svoj položaj i mjesto, pa kako da onda šutim i ne progovaram 
javno i izravno i po cijenu smrti.  
 
Ako se to dogodi, a za što preostaju samo još sati, past će 
neizbrisiva ljaga na cijelu Crkvu. Tko će je oprati?! Poslao sam 



kopiju pisma koje sam uputio gñi. Hloverki i nunciju u Zagrebu i 
biskupu Pozaiću, dobrom čovjeku, ali vidim odgovora nema. E pa sad na 
kraju stavljam sve u Božje ruke i u ruke majke Božje od Kamenitih 
vrata. Samo sam u poruci molio da Crkva, dakle klerici i vjernici, 
putem župnih vijeća doñu sa svijećama i krunicom u ruci na Trg bana 
Josipa Jelačića u subotu navečer u šest sati i pošalju poruku Vladi 
RH i Hrvatskom Saboru da odbiju ratifikaciju sramnog sporazuma i 
ništa drugo. Mirno i dostojanstveno.  
 
Zar to nije posve ljudski i kršćanski, a ja zbog toga moram umrijeti i 
napustiti svoju obitelj. Zbog toga će Crkva kao institucija u RH, a i 
šire mnogo izgubiti, ali će vjera, autentična ojačati, i neće joj biti 
potrebna raskošna zdanja već skromna molitvena mjesta. Gledajući 
prolaznike koji se doñu moliti Majci Božjoj od Kamenitih vrata, 
pogotovo mlade, što mi je posebice impresivno, u vjeru Hrvata ne 
gubim nadu, ali se moraju probuditi u ovom vrlo kriznom vremenu i 
ostali, te misliti na cijeli narod i državu Hrvatsku.  
 
Eto izdržao sam i ovaj Božji dan, a usta su mi suha kao suha krpa, ali 
hvala Bogu! 
 
                                          BOG I HRVATI!!! 
 


