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Zadar: hodnja u čast hrvatskim generalima
Zadarska podružnica udruge "Žene u Domovinskom ratu" organizira 3. svibnja hodnju od Škabrnje do Pakoštana pod nazivom "Koracima nade u istinu", izvijestile su čelnice te
udruge na konferenciji za novinare održanoj danas u Zadru.
Predsjednica zadarske podružnice udruge "Žene u Domovinskom ratu" Ivana Haberle istaknula je da će put od Škabrnje do Pakoštana, dug oko 30 kilometara, 3. svibnja
pješačiti oko 50 članica udruge, te kako postoji mogućnost da im se pridruže i drugi.
"Hodnja je u čast i za duhovnu potporu hrvatskim generalima Anti Gotovini, Ivanu Čermaku i Mladenu Markaču koji svojim životima brane dostojanstvo i istinu o napadnutoj
domovini", kazala je Haberle.
Osim hrvatskim generalima, hodnja je posvećena, kako je rečeno, svim ženama koje još čekaju svoje muževe da se vrate s bojišnice, majkama koje još nisu dostojno pokopale
svoje sinove i ne znaju gdje su njihovi posmrtni ostaci te svim onim ženama koje su izgubile sinove, muževe, braću, rođake i prijatelje u Domovinskom ratu.
Hodnja će, kako se čulo, početi 3. svibnja u 7 sati ujutro ispred škabrnjske crkve blagoslovom škabrnjskog župnika don Borisa Pedića, a završit će oko 19 sati misom u
Pakoštanima.
Predsjednica zadarske podružnice udruge "Žene u Domovinskom ratu" Ivana Haberle još je govorila o djelatnostima udruge. Podsjetila je da je udruga još 2006. izdala knjigu o
ulozi žena u Domovinskom ratu, a ove godine planira izdati knjigu s svjedočanstvima tridesetak žena iz Škabrnje koje su preživjele pakao srpske agresije i okupacije. Ova će
knjiga biti predstavljena na obljetnicu škabrnjske tragedije, 18. studenoga ove godine, najavila je Haberle.
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Morate se prijaviti da biste komentirali članak.

Trenutno nema komentiranih članaka, prijavite se kako biste ostavili svoj!
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