Zagreb, prosinac, 2021.

„Tuđim primjerom potaknuti, Marijom pokrenuti,
a snagom Duha Svetoga okrijepljeni, danas smo pješačili.
Bilo je i radosti, ushićenja, smijeha, muke, ali i predivnih uspomena koje ćemo
jako dugo vremena prebirati u našim srcima, upravo kako je i Marija činila.
Molimo za vas!“
Karla, Mia i Maja – sudionice Zavjetnog hodočašća
Marijanskog zavjeta za Domovinu

Poštovani i dragi prijatelji Marijanskog zavjeta za Domovinu,
svaki čovjek ima neku svoju priču. Moja je jednostavna. Kad je završio rat, zbunjen sa
stanjem, zbunjen s razmišljanjem mladih ljudi, pokušao sam osobno ići izmoliti jednu
molitvu, prvenstveno za oprost grijeha jer rat za mene nije jedna paušalna priča, to
je jedna osobna priča u kojoj čovjek doživi sve i svašta.
Odlučio sam otići na hodočašće, na put Sv. Jakova u Španjolsku. Iz dana u dan me proganjala
misao zašto ne bismo u Hrvatskoj povezali sva Marijanska svetišta u jedno hodočašće, a
usput ispričati mladima o hrvatskim stratištima, dok smo mi, branitelji, još živi.
Kako bismo im ispričali istinu, jedno osobno svjedočanstvo o tim strašnim
događanjima koja su se dogodila u našoj Domovini. I uz molitvu zahvaliti Majci Božjoj
što nas je sačuvala u životu, vjerojatno s nekom misijom. Upravo sam to onda i doživio
kao osobnu misiju – da u Hrvatskoj napravimo Hodočašće branitelja i mladih kao
trajni Zavjetni hod.

Svi imamo neispričane priče iz Domovinskog rata kojih su mladi beskrajno žedni jer ne
znaju i zbunjeni su, imaju pitanja na koja nemaju odgovora, jer živimo u jednoj brzo
zaboravljenoj istini.
Kroz Marijanski zavjet za Domovinu želimo pružiti našim braniteljima i njihovim obiteljima
mjesto susreta, podrške, molitve i zajedništva. Više od 2.000 branitelja, mladih i građana
sudjeluje u Hodočašću čija glavna ruta iznosi 1.700 km po Hrvatskoj i još 600 km priključnih
ruta iz susjednih zemalja. Želimo očuvati vrijednosti i istinu o Domovinskom ratu i
žrtvi branitelja, te im dalje aktivno pomagati u problemima i izazovima koje imaju
u sadašnjosti. Želimo im dati podršku u njihovim duhovnim, psihičkim i svakodnevnim
životnim potrebama.
U tome nam je potrebna Vaša podrška, kako bismo mogli doći do što većeg broja branitelja
koji trebaju zajednicu koja ih razumije i koja im pomaže. Vaša donacija je dar koji će
pomoći danas osobi koja je bila spremna dati svoj život za našu Domovinu i slobodu
u kojoj danas živimo.
Hvala na svakom Vašem daru, žrtvi i molitvi za branitelje i Domovinu.
S poštovanjem,

Anđelko Đerek
Predsjednik Bratovštine Marijanski zavjet za Domovinu
Umirovljeni časnik Hrvatske vojske

„Domoljublje je rješenje svih problema. Gdje postoji ljubav doći će i red, i radost, i rad, i
život. Jer ljubav jednostavno pokreće, ljubav je ta koja motivira. No u Hrvatskoj postoji jedan
fenomen, a to je da se pokušava stvoriti državu u kojoj nema ljubavi, nego se sve želi svesti
na formu i red, ali se emocije nekako žele maknuti u stranu. Tako da se čak često pokušava
izrugati to domoljublje, bez kojeg života nema.
Kad se zagledamo u ono što Hrvatska može biti, što treba biti, za kakvu Hrvatsku su
umirali naši branitelji, nijedna žrtva nije prevelika. U tom smislu, dosezi Marijanskog
zavjeta za Domovinu nemaju granica. Vjerujem da se radi o desecima tisuća onih koji će
položiti Zavjet da će prehodati Marijanski zavjet za domovinu, kako branitelja, tako i
mladih. I da će to biti vječno.
I osjećamo da je naša obveza doći do mladih i ponuditi im da i oni ugrađuju svoj život za
Hrvatsku, i posvete ga Domovini, kao što su to radili njihovi očevi.
Molimo za duše svih branitelja i duše živih Hrvata.
Pokoj vječni mrtvima i blagoslov Božji živima“
P. Ike Mandurić

„Zahvaljujem nebeskoj Majci za Marijanski zavjet koji,
uz našu Majku i njenog sina, natopi Domovinu molitvom
i žrtvom! Milost je biti i hoditi ovim putem!“
Hodočasnica S.Š.

MARIJANSKI ZAVJET ZA
DOMOVINU
Branitelji i mladi zajedno mole,
stvaraju i grade bolju budućnost
Lijepe naše - Domovine Hrvatske.

Vaša donacija za branitelje u
potrebi, njihove obitelji i mlade
Preporučeni iznosi donacije:

100,00 KN
250,00 KN
500,00 KN

„Nije nužno svaki dan započeti suncem. Danas se prisjetih „glavne rute“ i
svih kiša koje su Božjim suzama blagoslovile njihove puteve. Danas smo
podijelili teret i kisnuli od polaska. Danas smo krenuli putem koji nas
spaja s ostalim krajevima Lijepe naše. Danas smo susreli ljude radi kojih
postojimo. Danas smo se uvjerili kako ne treba odustati ni kada nam
je najteže, kada je nešto neostvarivo. A sutra, sutra donosi novi dan,
koji nam je Božjim blagoslovom dodijeljen.“

„Imali smo sreću stvarno doživjeti što znači žrtva i što znači zavjet. Doživjeli smo
i da nas je sunce opalilo i da nas je kiša dobro oprala. Ali što je veća žrtva, mi
vjerujemo da je to znak veće ljubavi prema Bogu i prema svima zbog kojih
smo krenuli na ovo Hodočašće. To hodanje, ta žrtva, dragovoljno, slobodno
predana Bogu, ne može ostati bez učinka, ne može dragi Bog to ne primiti. Svaki
zavjet je najprije i žrtva. I ovaj Marijanski zavjet za Domovinu zahtjeva određenu
žrtvu. Ali mi vjerujemo da je svaka žrtva znak ljubavi, zapravo nema ljubavi
bez žrtve. Težina Zavjeta bi onda bila težina moje vjernosti, moje ljubavi
prema Bogu.“
P. Ivan Matić, duhovnik Bratovštine

Hvala Vam za Vašu donaciju. Vašu adresu imamo u našim bazama podataka. Ovo pismo ne uključuje nikakve financijske niti druge obveze
s Vaše strane, već isključivo mogućnost za Vaše dobrovoljne priloge. Vaši osobni podaci neće biti prosljeđivani ili korišteni za bilo koju
drugu svrhu osim za našu komunikaciju s Vama u skladu s važećim propisima o zaštiti podataka. U svakom trenutku možete nam se javiti
na telefon ili e-mail ako ne želite zadržati komunikaciju s nama.

MARIJANSKI ZAVJET ZA DOMOVINU
Nikole Tomašića 10, 10000 Zagreb
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