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SLATINA – Molitva, međusobne ispovijesti i posjeti mjestima stradanja njihove djece
najbolja su utjeha u boli članovima Udruge roditelja poginulih hrvatskih branitelja
Domovinskog rata Slatina i Orahovica. Zato udruga tradicionalno tijekom svibnja organizira
hodočašća u marijanska svetišta u Hrvatskoj. Mjesto njihove svibanjske molitve i još
jednoga duhovnog susreta sa sinovima koji su se žrtvovali za domovinu ovog utorka bilo je
svetište Majke Božje Jeruzalemske na Trškom Vrhu u Krapini. Svetište je posvećeno i
nazvano po Majci Božjoj Jeruzalemskoj jer je Marijin kipić doista donesen iz Jeruzalema
1669. godine. Sa samo dvanaestak centimetara visine najmanji je u crkvi i teško zamjetljiv,
iako je smješten u središtu barokne raskoši glavnog oltara, ali njegova čudesna povijest
zadivljuje. Kipić je kao dar svome bratu Nikoli iz Jeruzalema donio franjevac laik Joakim,
pravim imenom Stjepan Balagović, koji ga je nosio sa sobom na sva mjesta u kojima su
živjeli i umrli Isus i Marija. U strašnom požaru izgorjela je Nikolina kuća, a na zgarištu je
jedinio Gospin kipić ostao neoštećen. Nesretni Nikola stavio ga je na orah pokraj puta, vijest
se pročula i vjernici su počeli dolaziti i moliti se te su zadobili mnoga uslišanja za zdravlje ili
sreću. Kasnije je Nikola sagradio malu kapelicu, gdje su vjernici štovali Gospin kip. Kad je
1743. godine u Krapini zavladala stočna kuga, tadašnji župnik organizirao je prvu zavjetnu
procesiju na Trški Vrh, a poslije toga zavjeta u cijeloj krapinskoj župi ni jedna životinja nije
uginula. Glas o milosnom uslišanju Majke Božje naglo se proširio, povećao se broj
hodočasnika i počele su aktivnosti na podizanju kapele, a kasnije i crkve posvećene Majci
Božjoj Jeruzalemskoj. U prelijepoj baroknoj crkvi na Trškom Vrhu, koja je 2011. godine
proslavila 250 godina od posvećenja, misu za poginule hrvatske branitelje služio je župnik k
rapinske Župe sv. Nikole biskupa, vlč. Tomica Šestak. Hodočasnici iz Slavonije posjetili su
također i razgledali Muzej krapinskihneandertalaca. Na jednodnevnom hodočašću Majci
Božjoj Jeruzalemskoj u Krapinu roditeljima poginulih hrvatskih branitelja sa slatinskog i
orahovačkog područja priključile su se članice udruge Bukovica u srcu iz Nove
Bukovice.Petar ŽARKOVIĆ
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