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Prije 20-ak godina iz Knina i okolnih mjesta dolazile su nam samo loše vijesti i tako je bilo sve
do kolovoza 1995. A onda, nakon višegodišnjih pregovora Hrvatska je 4. kolovoza 1995.
krenula u vojno-redarstvenu akciju kako bi vratila skoro petinu svog teritorija u ustavno – pravni
poredak.

U tri sata ujutro, 4. kolovoza 1995. na bojišnici dugoj 630 kilometara izgledalo je kao da se ništa
ne događa. No, bio je to samo prividni mir, sat kasnije, mirovne snage UN-a u Hrvatskoj dobile
su službeno upozorenje da počinje vojno-redarstvena operacija uspostavljanja ustavno-pravnog
poretka u sektorima Sjever i Jug. Ipak, još 60 minuta nije se dogodilo ništa što bi remetilo tešku
sparinu. A potom, točno u 5 sati ujutro, započeo je topničko-raketni udar. Drugim riječima u pet
sati počela je „Oluja“. Već prvog dana hrvatske su snage probile prve crte vojske pobunjenih
Srba na 30 taktičkih smjerova u bjelovarskom, zagrebačkom, karlovačkom, gospićkom i
splitskom zbornom području. Prvi dan akcije, odvijao se prema planu jer oslobođen je i Sveti
Rok, a hrvatske postrojbe već su bile pred Kninom.

I još jedna priča koju svakako ne smijemo zaboraviti. Točno 20 godina nakon početka
vojno-redarstvene operacije Oluja u Kninu je posvećen oltar i crkva Gospe Velikoga hrvatskog
krsnog zavjeta. Franjevačka provincija Presvetog Otkupitelja, samostan i župa sv. Ante
Padovanskog u Kninu pokrenuli su projekt izgradnje zavjetne crkve Gospe Velikoga hrvatskog
krsnog zavjeta kao zahvalnost Bogu i Gospi na daru slobode i neovisne Republike Hrvatske.
Temeljni kamen postavljen je 2011. godine. Podsjetimo se zato i jednog događaja s kraja 19.
stoljeća.

Godine 1892. fra Lujo Marun je u Biskupiji kod Knina pronašao dio kamene trojne pregrade s
Pralikom Gospe Velikoga Zavjeta.

Gradnja crkve u kojoj je pronađen najstariji marijanski lik u hrvatskoj umjetnosti, započela je u 9.
stoljeću, ali ju je dovršio tek hrvatski kralj Zvonimir. Pralik Gospe Velikoga Zavjeta izrađen je u
11. stoljeću. Evo i opisa tog izuzetnog spomenika vjernosti Hrvata Majci Božjoj. Na ravnoj plohi
nalazi se Pralik Gospe, koja drži ruke na prsima s dlanovima okrenutim prema van. Oko glave
je aureola, a preko ramena prebačen plašt. Urezan je križ iznad glave i iznad čela. Ispod Pralika
Gospe je luk na kojem je latinski natpis. "SALVE REGINA SALVE VIRGO" ili hrvatski - Zdravo
Kraljice, zdravo Djevice.
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Stoljećima kasnije s Gospom Velikoga Zavjeta započela je duhovna obnova pod nazivom
Trinaest stoljeća kršćanstva u Hrvata. Slavlje je počelo 1976. na Gospinu otoku u Solinu. Tom
prigodom Pralik je odliven u srebru i zlatu te se čuva u solinskoj crkvi Male Gospe. Slavlje
trinaest stoljeća kršćanstva u Hrvata nastavljeno je u Biskupiji kraj Knina, a završeno je 1984. u
Mariji Bistrici.

Izvorni kameni romanički zabat oltarne pregrade iz crkve sv. Marije u Kninu, čuva se danas u
Muzeju hrvatskih arheoloških spomenika u Splitu. Nakon uspostave Vojnoga odrinarijata
Republike Hrvatske, Gospa Velikoga Zavjeta postala je njenom zaštitnicom, te zaštitnicom
hrvatskih branitelja.

A na kraju ove priče evo i djela jubilejske molitve Gospi velikoga zavjeta, kardinala Franje
Kuharića:

Presveta Bogorodice i Majko naša!

Kraljice Hrvata, najvjernija Odvjetnice Hrvatske!

Izručujemo Ti, posvećujemo Ti narod i Crkvu Hrvata.

Povjeravamo se Tvojoj zaštiti.

Umnoži nam vjeru, učvrsti nadu,

ojačaj našu ljubav da prolazimo zemljom čineći dobro,

da ustrajemo u pradjedovskoj vjernosti Petrovu Nasljedniku
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u zajedništvu Katoličke Crkve.

Najvjernija odvjetnice Hrvatske, to Te molimo!

Amen!
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