
 
Vjerujem čvrsto sve što je Isus Krist učio i sveta Katolička Crkva predlaže 

vjerovati,  jer si to objavio Ti, Bože, koji si nepogrešivo istinit. U toj vjeri želim 
živjeti i umrijeti. O Bože, umnoži moju vjeru! (čin vjere iz: Oče, budi volja tvoja) 

 

                                                                                   Tko vjeruje, taj se ne boji (Ivan XXIII) 
 

 
 

ZAVJETNO HODOČAŠĆE POVODOM  140. OBLJETNICE ŽUPE 

UZNESENJA BLAŽENE DJEVICE MARIJE NA SUHOM POLJU. 

12. - 15.kolovoza 2013. 



"Ja sam svjetlo svijeta. Tko ide za mnom, ne hoda u tmini, 
nego će imati svjetlo života.“ (Iv. 8-12) 

Tko vjeruje, taj se ne boji. Vjera, to je vedrina koja potječe od Boga. 

 

Koliko su puta, od barbarskih i turskih pa sve do naših dana, dušmani razarali 
naše crkve, obarali križeve i oskvrnjivali grobove naših pokojnika? Koliko je 
puta izgledalo da nas nema ni da će nas više biti? 
Ali Crkva nisu zidine rimskih bazilika u Otinovcima, ni Katarinino kamenje 
 “va Vrilih”, ni razvaline župskih crkava nakon Svjetskog ili Domovinskog rata, 
ni minirane grobnice i obaljeni križevi. Crkva Kristova smo mi koji se po 
riječima svetoga Pavla  “kao živo kamenje ugrađujemo u živi hram Božji čiji je 
ugaoni kamen sam Isus Krist.” Zato je sav bijes neprijatelja uzaludan jer 
njegovo je oružje razaralo građevine, ali nije moglo, niti će ikada moći razoriti 
živu Crkvu za koju sam Gospodin veli da je ni paklena vrata neće nadvladati. 
 
    Sto četrdeset godina od ustanovljenja Župe Gospina Uznesenja na Suhom 
Polju je samo dio povijesti naše vjere na Kupreškoj visoravni, ali je prigoda da 
se okupimo i obnovimo naše zajedništvo u Kristu pod okriljem Blažene Gospe, 
da se prisjetimo svih onih koji su svjedočili svoju vjeru i ostavili nam je u 
nasljedstvo kao najdragocjeniju baštinu i da zahvalimo Bogu i Gospi što smo u 
svim kušnjama i patnjama ostali vjerni svom krsnom zavjetu.  
    Neka nas prožme duh pjesme što ju je guslar (u ovom slučaju moj pokojni 
otac Ilija) stavio u usta kralju Tomislavu prigodom krunidbe na susjednom 
nam Duvanjskom polju: 
 
 

Svi smo braća, svi smo jedni ljudi, 
svi na istoj odresli smo grudi, 
Hrvatska nas porodila majka, 
svima nam je mila i jednaka, 

sinovi smo Crkve Isusove, 
krvi za nju ne žalimo svoje! 

 
 

                                                                                     vlč. Vlatko Poljičak



 
Dragi vjernici Kupreške visoravni i iseljeni, 
 

evo nas u zagrljaju naše velike Gospe Suhopoljske. U Godini vjere došli smo 
zajedno obnoviti krsni zavjet u našoj crkvi koja 140. godina sije i nosi  vjeru, 
koja nas vodi putem vječnog spasenja. 
Naša je Gospa sačuvala djecu svoju, koja zavjetno iskazuju vjernost  na ovoj 
našoj Visoravni. 
Draga braćo i sestre, neprocjenjiv je dar u ljubavi Kristovoj baštiniti radost 
Zavičaja, čuvati i sačuvati korijen vjere i Crkve svoga krštenja, susresti, 
prepoznati i upoznati rodbinu, prijatelje i znance, predati našim mladima vrelo 
vjere i upoznati ih s neizrecivom ljepotom naše Gospe na Kupreškoj Visoravni. 
Dragi Kuprešaci, ovo je prigoda tijekom trodnevlja  i Sv. Mise na Veliku Gospu, 
prepoznati Kruh darovanog nam života, a nakon toga ostati zajedno i u 
druženju  upoznati svoga bližnjega,  kao i nastojati pronaći zrno  žive povijesti 
svojih predaka te budućnosti svojih potomaka. 
Dragi hodočasnici, u susretu s Kristom i Njegovom  Majkom Marijom, u 
susretu sa  samim sobom i svojim bližnjima,  diljem Lijepe Naše i Europe, neka 
vas prati Božji blagoslov. 
Sve vas srdačno pozdravljamo i radosna srca očekujemo kod Gospine crkve na 
Suhom Polju na Veliku Gospu 2013.  
Dobro nam došli ! 
           fra. Marko Jukić 
 

PROGRAM PROSLAVE 
12.kolovoza (ponedjeljak), Sveta Misa u 18:00 sati prvi dan trodnevnice 
13.kolovoza (utorak), Sveta Misa u 18:00 sati drugi dan trodnevnice 
14.kolovoza (srijeda), MISA BDIJENJA u 18:00 sati treći dan trodnevnice 
15. kolovoza (četvrtak) - VELIKA GOSPA 
 Program obilježavanja 140-te obljetnice: 
       11:00 sati, Sv. Misa i proslava 140-te obljetnice Župe Uznesenja 
       Blažene Djevice Marije na Suhom Polju. 
       12:30 – 17:00 sati, nakon misnog slavlja, pozvani ste na susret i druženje   
       hodočasnika uz prigodan domjenak – zajedničku UŽINU.  
       Druženje će uveličati kulturno-zabavni program koji će predvoditi  
       tamburaški sastav "Đeram" i kulturno-umjetnička društva s Kupreške  
       visoravni. 
 



 
SLIKA UZNESENJA BLAŽENE DJEVICE MARIJE IZ CRKVE NA "SUVOM POLJU" 
 

 
                                             Gabrijel Jurkić (1886.-1974.) 

Slika je rad akademskog 

slikara Gabrijela Jurkića 

(1886.-1974.). Nalazi se u 

sakralnoj zbirci galerije 

samostana Gorica u Livnu. 

Nekada je bila postavljena u 

crkvi u Suhom Polju, ali ju je 

kod restauracije crkve, 

koncem osamdesetih godina 

prošloga stoljeća, ondašnji 

župnik fra Tihomir Salapić 

pohranio na Goricu i tako je u 

ratu sačuvana. Sve je u župi 

propalo pa tako i sve što se 

nalazilo u župnoj crkvi 

(uključujući arhiv i matice).    
 

Signatura:  

Izrada slike 1953. godine 

Slika je rad ulje na platnu 

dimenzija 180 x 80 cm. 

Prikazuje Uznesenje Blažene 

Djevice Marije, a okolo su 

anđeli koji u rukama drže 

atribute iz Gospinih Litanija: 

Ružo otajstvena,  

Zvijezdo jutarnja, 

Tornju bjelokosni 

Kućo zlatna, 

Škrinjo zavjetna. 

Kraljice anđela … 

U dnu slike Uznesenje Marijino 

promatraju muškarac, žena i 

pastir u kupreškoj narodnoj 

nošnji. U pozadini je stado 

ovaca i planine Kupreške 

visoravni 



POVIJESNI PREGLED ŽUPE SUHO POLJE 

      Kršćanstvo je na Kupreškoj Visoravni prisutno još od petog stoljeća.  
Do 1382. godine Kupreška visoravan, u crkvenom pogledu, dijeli sudbinu  
susjednih hrvatskih prostora. 
Od 1382. Kupres crkveno pripada Bosni. Dolaze misionari fratri i ostaju na    
ovim prostorima kao glavni nosioci vjerskog, duhovnog i kulturnog života. 

1779. Kupres postaje samostalna  
           kapelanija sa sjedištem u Otinovcima. 
1802. Naziv župe i kapelanije bio je Župa    
           Kupres, a sjelo je bilo u Otinovcima.  
           Nakon podjele Župe Kupres   
           Otinovci i Suho Polje dobivaju naziv župe. 
1854. na Suhom Polju sagrađena je prva  
           crkva od drveta posvećena sv.Anti. 1870.  
1873. formalno postaje župom.  
1873. Prvi župnik bio je fra Ivo Mihaljević. Župa    
           je imala 205 obitelji, 1881 člana.  

 

 
 

1881. sagrađena je nova crkva od tesanog kamena u čast Blažene Djevice    
           Marije. Zvonik crkve bio je jedan od najljepših zvonika u Bosni. 

 
 

1942. na Veliku Gospu izgorjela je crkva-ljepotica  
           Suhog Polja.  
           Sa zvonika su pala sva četiri zvona i  
           polupala se. Jedino ostaje veliko zvono  koje je  
           lakše oštećeno i sačuvano do 1992. godine. 
1959. crkvu su vjernici osposobili za održavanje  
            bogoslužja. 

 
 

1973.–1975.  crkva je temeljito obnovljena izvana 
            i iznutra. Pred Domovinski rat crkvu su župljani  
            pokrili bakrom. 
1992.  ponavlja se tragična povijest kupreškog kraja. 

  Crkva i župna kuća bile su sravljene sa zemljom. 
1999.  sagrađena je nova župna crkva 
2005.  sagrađena je župna kuća 

 

 
 
(Literatura: Džaja Miroslav, Sa Kupreške visoravni, Slavonski Brod, 1970.)  

Crkva 1991. 

Crkva 1854. 

Crkva 1942. 



 

ISPOVIJEST VJERE HRVATA KATOLIKA 

 
  

 Čvrsto vjerujem  
u Boga Oca i Sina i Duha Svetoga.  

Životom želim potvrditi  
svoj krsni savez s Bogom 

 i tako obnoviti sveti pradjedovski 
zavjet vjere u Isusa Krista 

 i vjernosti Katoličkoj Crkvi. 
Svoju odluku polažem u Bezgrešno Srce 

Presvete Bogorodice Marije. 
Najvjernija odvjetnice, na braniku stoj, 
čuvaj našu svetu vjeru i hrvatski dom. 

Amen.  
 

 
     2.rujna 1979. godine, na velikom misnom slavlju povodom proslave 1100. godišnjice događaja kada 
je papa Ivan IV. uspostavio s knezom Branimirom veze između Svete Stolice i hrvatskog naroda  u Ninu 
se okupilo 300 000 hrvatskih vjernika. Od tada baštinimo geslo: hrvatska katolička obitelj dnevno 
moli, a nedjeljom slavi svetu misu. Kao znak naše vanjske prepoznatljivosti tada smo dobili i zavjetni 
križ,  simbol pripadanja Crkvi u Hrvata.  A dobili smo i ovu molitvu: Ispovijest vjere Hrvata katolika. 
Sveti Otac je odobrio da ovu molitvu u posebnim prigodnim slavljima smijemo moliti na svetim 
misama umjesto Vjerovanja. U Ninu smo obećali zajedno s našim biskupima da ćemo ovu molitvu 
moliti svaku večer u 21 sat, a da će biskupi u to vrijeme blagoslivljati svoj vjernički puk i našu 
Domovinu. 


