
PRIKLJUČNA HODOČASNIČKA RUTA MARIJANSKOG ZAVJETA ZA 

DOMOVINU  

ZA 2019. GODINU 

 

1. 6.7. 2019. SUB PAKRAC – POLJANA 22 km 

2. 7.7. 2019. NED POLJANA – KUTINA 20 km  

3. 8.7. 2019. PON KUTINA – POPOVAČA 17.2 km 

4. 9.7. 2019. UTO POPOVAČA – KLOŠTAR IVANJIĆ 27,1 km 

5. 10.7. 2019. SRI KLOŠTAR IVANIĆ – LIJEVA LUKA 18,8 km   

6. 11.7. 2019. ČET LIJEVA LUKA – PETRINJA 28,3 km 

7. 12.7. 2019. PET PETRINJA - GORNJI VIDUŠEVAC 25 km 

8. 13.7. 2019. SUB GORNJI VIDUŠEVAC – TOPUSKO 13,3 km  

9. 14.7. 2019. NED TOPUSKO – VOJNIĆ 27,4 km 

10. 15.7. 2019. PON VOJNIĆ – CETINGRAD 24,5 km 

11. 16.7. 2019. UTO CETINGRAD – SLUNJ 17,3 km 

12. 17.7. 2019. SRI SLUNJ – DREŽNIK GRAD 23,8 km 

13. 18.7. 2019. ČET DREŽNIK GRAD – KORENICA 30,8 km 

14. 19.7. 2019. PET KORENICA – UDBINA 29,8 km  

 

OPIS PRIKLJUČNE RUTE KROZ SISAK 

Ova priključna ruta Marijanskog zavjeta za domovin dugačka je dvije stotine i 

devedeset  kilometra i traje trinaest dana.  Prolazi kroz pet županija – Požeško 

slavonsku, Sisačko moslavačku, Zagrebačku, Karlovačku i Ličko senjsku županiju. Na 

ruti se prolazi kroz osam gradova – Pakrac, Lipik, Petrinju, Sisak, Popovaču, Glinu, 

Kutinu i  Ivanjić grad  te kroz devet općina –  Velika Ludina, Križ,  Topusko, Cetingrad, 

Rakovica, Plitvičk Jezera, Udbina, Martinska Ves i Kloštar Ivanić. Ruta prolazi i kroz 

Zagrebačku i Riječku metropoliju i to Kroz Požešku biskupiju, Sisačku biskupiju i 

Gospičko senjsku biskupiju. Na svome putu prolazi kroz trideset i osam župa te 

Sisčku katedralu Uznesenja Svetog Križa. Prolazi i kroz dva svetišta – Kloštar Ivanić, 

Blažene Djevice Matij Ivanečke „Majke Milosrđa“ i Goru svetište Uznesenja Blažene 

Djevice Marije. Prolazi i kroz jednu župu Slavonsko-srijemskog vikarijata Križevačke 

eparhije. Ruta prolazi kroz Karlovački vojni dekanat i to kroz Petrinjsku i Slunjsku 

vojnu kapelaniju i kroz Riječki policiski dekana odnosno Sisačku policijsku kapelaniju. 

 

  

 
U Domovinskom ratu od 1991. do 1995. godine veliki dio područja Sisačke 
biskupije bio je okupiran. U tim teškim danima je granatirano, minirano, 
zapaljeno, djelomično ili potpuno srušeno 15 župnih crkvi ( i jedna 
samostanska crkva koja je danas služi kao župna):  
Župna crkva Svetog Antuna Padovanskog u Bučici,4. listopada 1991. 
Župna crkva Svetog A. Padovanskog u Hrvatskom Čuntiću, 26. Srpnja 1991 
Župna crkva Svete Katarine u Divuši, 3. kolovoza 1991. 
Župna crkva Svetog Ivana Nepomuka u Glini, 26. lipnja 1991. 
Župna crkva Uznesenja Blažene Djevice Marije u Gorama početkom listopada 
Župna crkva Svetih Filipa i Jakova u Gvozdanskom, 3. kolovoza 1991. 
Župna crkva Svetog Bartola u Hrastovici, 25. kolovoza 1991 
Župna crkva Presvetog Trojstva u Hrvatskoj Dubici, 11. rujna 1991. 
Crkva i Samostan Svetog Antuna Padovanskog u Hrvatskoj Kostajnici 
Župna crkva Svetog Nikole u Hrvatskoj Kostajnici,  sredinom rujna 1991. 
Župna crkva Svetog Antuna Padovanskog i Blažene Djevice Marije Kraljice 
Mira u Lasinji 17. listopada 1991. 
Župna crkva Svetog Ilije u Maji, 19. srpnja 1991. 
Župna crkva Ranjenog Isusa u Maloj Solini, početkom rujna 1991 
Župna crkva Svetog Lovre u Petrinji,  rujan 1991 i 18. ožujka 1992. 
Župna crkva Pohoda Blažene Djevice Marije u Topuskom, 24. rujna 1991. 
Župna crkva Svetog Franje Ksaverskog u Viduševcu, 16. srpnja 1991. 
Crkve su srušene u kratkom vremenu, od kraja mjeseca lipnja pa do listopada 
1991.  
Ove župne crkve većinom su bile sagrađene početkom 18. stoljeća, sve su 
imale baroknu opremu: oltare, slike, propovjedaonice, klupe, imale su 
orgulje i odražavale su stoljetnu vjeru hrvatskog naroda i njegovu kulturu. 
Nakon Domovinskog rata započela je obnova župnih crkvi, ali i manjih crkvi, 
kapela, župnih kuća i samostana. Većina je potpuno obnovljena i samo ih još 
nekoliko čeka na ponovnu izgradnju. 
Tijekom Domovinskog rata Sisačko-moslavačka županija platila je veliku 
cijenu slobode. Poginulo je više od 560 branitelja i 1600 civila, a kroz vojne 
postrojbe županije je prošlo više od 20.000 branitelja.  
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ZAVJETNO HODOČAŠĆE ZA DOMOVINU 

Bratovština Marijanski zavjet za Domovinu, koju su osnovali mladi i branitelji, 

pokrenula je 2015.g. zavjetno hodočašće „Marijanski zavjet za Domovinu“, koje 

prolazi svim većim marijanskim svetištima, od istoka do juga Hrvatske. 

Već nekoliko godina iz raznih smjerova, inspirirana sličnim događanjima iz Europe, 

navirala je ideja o pokretanju hodočasničkih putova diljem naše Hrvatske. Sva 

sabrana iskustva saželi smo u jednu ideju, koju vam ovdje predstavljamo. K realizaciji 

projekta dodatno nas požuruju zbivanja oko hrvatskih branitelja, vrijednosti 

proizašlih iz Domovinskog rata. Ona su nas ohrabrila da ovaj hodočasnički put 

nazovemo zavjetnim, za Domovinu. 

 SMISAO HODOČAŠĆA 

Hrvatski hodočasnički put utirali bi i vodili mladi u suradnji s veteranima 

Domovinskog rata. Tako bi na tom putu predaja važnosti i svetosti Domovinskog rata 

mladima osvješćivala svetost Domovine koju imamo. 

Hrvatski narod je oduvijek poznat po svojoj vjernosti Katoličkoj Crkvi i po pobožnosti 

Djevici Mariji, kojoj podigao brojna svetišta diljem domovine. Potreba za ovakvim 

djelom osobito se nadovezuje na svojevrsni zavjet sklopljen tijekom Domovinskog 

rata između branitelja i hrvatskog naroda, i Djevice Marije, dok smo molili krunicu i 

nosili je oko vrata; i kojoj uvijek dugujemo zahvalnost za izmoljenu i izvojevanu 

slobodu. 

Vjerujemo da bi brojni štovatelji pobožnosti Djevici Mariji ovaj hodočasnički put, i 

svoja hodočašćenja tim putem, prepoznali kao stalni zavjet hrvatskih vjernika, koji su 

i tako svoje brojne zavjete oduvijek činili i ispunjavali u pojedinim svetištima. U 

ovako objedinjenom zavjetnom hodočašću, izricali bi zahvalnost i molili za slobodu, 

dostojanstvo, vjernost, i napredak našeg naroda. 

OPIS RUTE 

Glavna hodočasnička ruta kretala bi iz Osijeka preko našeg najistočnijeg svetišta 

sjeverne Hrvatske, Aljmaš, a završavala bi se na Srđu kod Dubrovnika. Cilj je na tom 

putu spojiti što veći broj važnijih svetišta, preko Zagreba, Rijeke, i Dalmacijom do 

posljednjeg odredišta u Dubrovačkoj biskupiji. Ruta hodočasničkog puta povezala bi 

najznačajnija svetišta kroz Hrvatsku, s prolaskom i kroz Bosnu i Hercegovinu. 

Svaku etapu prelazi druga skupina hodočasnika, i prolazi unaprijed određenu rutu 

puta. 

Predviđamo kako će ovoj glavnoj ruti matici, biti pridruživane i brojne priključne rute 

koje će se s njom spajati u najbližim svetištima, i nadamo se kako će ona premrežiti 

cijelu Hrvatsku. 

Hodočasnički put, odnosno njegov glavni tok, dug je oko 1640 km.  

PRIKLJUČNA RUTA PAKRAC –SISAK - UDBINA                                

3. Zavjetno hodočašće za Domovinu                                        
Priklučna ruta počinje 6.7.2019. u Pakracu a sa glavnom rutom spaja se u 

Udbini 19.7.2019. 
 

 

Za sve ostale informacije i online prijave: www.marijanskizavjet.hr /   095/7413334  

ili    na emali adresu: marijanski.zavjet@gmail.com 

http://www.marijanskizavjet.hr/
mailto:marijanski.zavjet@gmail.com

