Zanimljivo: obitelj Cindrić kupila je 2012. godine ovu svoju
sirotu neuređenu kućicu od dobivenih novaca za poginulog hrv.
branitelja. Naime, otac Sabrine, snahe u ob. Cindrić, poginuli je
hrvatski branitelj Domovinskog rata. Sada ta ista obitelj ne može
uživati svoj mir, niti imati zaštitu od plaćenih društveno-političkih
službenika kojima čak ni djeca poginulih branitelja nisu više u
mislima niti ugroženim skupinama. Sa osam adresa konačno su
Cindrići ljetos prenijeli svoje dokumente na ovu zajedničku adresu te
„sada KONAČNO imaju svoj numer“. Jurin djed, Janko Cindrić iz
Desmerica koji je oženio „Anu Cigancu“, nestali je hrvatski vojnik
ubijen na kraju Drugog svj. rata između Trošmarije i Karlovca. Očito
obitelji ubijenog hrvatskog vojnika i poginulog hrvatskog branitelja nisu zaštićene od
komunističke prakse u Hrvatskoj kojom se i danas služe mnogi tzv. hrvatski službenici.
Poruke prosljeđujem preč. Robertu Zuboviću, dekanu ogulinskom; vlč. Josipu
Štefančiću, povjereniku G-S biskupije za postoral obitelji romske kulture kao i s.
Kalorlini Miljak, povjerenici Hrvatske biskupske konferencije za pastoral Roma. Svi su
uputili podršku ob. Cindrić. U ponedjeljak, 19. listopada o pokušaju ubojstva članova ob.
Cindrić obavijestio sam i mons. dr. Milu Bogovića, biskupa te ga zamolio za pomoć.
Nedavno, 24. rujna 2015. godine Cindrići su napadnuti i pretučeni na javnom mjestu usred
dana u Ogulinu. I to je policiji i državnom odvjetništvu poznato, ali… ???
Poruka i vapaj upućen je i pojedinim civilnim udrugama Og kraja. Zanimljivo kako
naši lokalni i regionalni mediji nisu uopće obaviješteni od službenih djelatnika o ovom
terorističkom napadu i pokušaju ubojstva deseteročlane ob. Cindrić. Jurin brat Tihomir
podnosio je mnoga psihofizička maltretiranja koja je doživaljavao od pojedinih službenika te
tako shrvan učinio je suicid 2008. godine što je dobro poznato organima reda. Zato
svakodnevno Cindrići dobivaju podršku od susjeda i prijatelja kako katolika tako i
pravoslavaca da ne klonu u ovom progonstvu. Mnogi prijatelji iz Og kraja sa žaljenjem
izražavaju svoju zabrinutost za budućnost ob. Cindrić koja već više tjedana traži organe reda
i državno odvjetništvo pomoć, ali nikako ne nalazi svoj mir. Zašto i do kada tako???
Stoga u ovoj GODINI OBITELJI obraćam se još jednom župnoj zajednici neka bude
upoznata s prijetnjama koje su sustavno upućivane ovoj životno ugroženoj nezaštićenoj
obitelji. Nadam se da će oni koji su zaduženi i plaćeni za uspostavu mira i reda, konačno
početi sustavnije sprječavati nasilja koja se događaju. Pred ovakvim progonima zatvaraju oči
svi društveno-politički službenici“ koji žive od svog napaćenog a nezaštićenog naroda.
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Velečasni pop Mate Pavlić
Pogrebno slovo mons. mr. Tomislava Šporčića, generalnog vikara
u ime klera Gospićko-senjske biskupije od vlč. Mate Pavlića,
na sprovodu u Cerovniku 14. listopada 2015.
Poštovana rodbino i prijatelji
pok. vlč. Mate!
U ime svećenika Gospićkosenjske biskupije izražavam sućut
rodbini izražavam vam duboku sućut i
našu blizinu. Okupili smo se ovdje oko
zemnih ostataka našeg dragog Mate.
Dugo je on već bio ozbiljno
bolestan, te gledajući s te strane
njegova smrt nije nas mogla iznenaditi. No, budući se je hrabro borio i nosio s tom bolešću te
je proživio i veće krizne situacije bilo je za očekivati da će i ovaj put nadvladati. No, „Čovjek
snuje, Bog određuje“. Neka ga Gospodin primi u svoj vječni zagrljaj.
Vlč. Mate je rođen u Cerovniku 16. studenog 1942. Osnovu školu polazio je u
Cerovniku i Ogulinu. Teologiju je studirao u Pazinu, Zadru i Rijeci. Za svećenika je zaređen
u Senju, 17. srpnja. 1966. Svećeničku službu započeo je u Mrkoplju gdje je kratko
zamjenjivao župnika, a 4. rujna 1967. imenovan je župnikom Sv. Nikole u Cvitoviću gdje
ostaje do 11. kolovoza 1970., kada je imenovan župnikom u Slunju i Hrvatskom Blagaju. U
Slunj ostaje župnik do 10. rujna 1979., kada je premješten u Gospić. U Gospiću ga je zatekao
rat. Teško je ranjen 1991. te je duže vrijeme bio na bolovanju i mirovanju. Kad se oporavio
preuzima malu župu Lipa kod Zvečaja, 7. travnja 1994. koju je vodio do 7. lipnja 2013. s
time da i dalje ostaje u župnom stanu – Lipa, i poslužuje u župi koliko mu je to zdravlje
dopuštalo do 23. veljače ove godine kad je radi bolesti razriješen svih dužnosti, kako bi se
mogao posvetiti svome zdravlju, koliko je to bilo moguće.
Često je u posljednje dvije godine bio u bolnicama i lječilištima (Zagreb, Karlovac,
Duga Resa), te na kraju po preporuci liječnika odlazi u riječki hospicij, gdje je i preminuo 12.
listopda 2015.
Mate je bio osebujna osobnost. Zauzet za Crkvu i narod. Volio je Crkvu kojoj je kao
svećenik posvetio život, a volio je i svoj narod, kojem je također htio služiti u okviru Crkve.
I to su mu bile dvije okosnice života i djelovanja na kojima je sve drugo gradio. U svom
pastoralnom djelovanju imao je svojih originalnosti i poduzetnosti ne prezajući od kritika na
koje se nije previše obazirao. Imao je hrabrosti pokrenuti i pripremati župni list „Župna
panorama“ u župi Cvitovć s kojim nastavlja i u Slunju svih svojih 9 godina župnikovanja u
njemu. U Gospiću nastavlja uz redoviti pastoral baviti se i pisanom riječju. Uređuje i piše za
Godišnjak „Ličke župe“ te pod istim imenom osniva biblioteku u okviru koje izdaje
vrijednu knjigu Franje Julija Frasa „Cjelovita topografija Karlovačke vojne krajine“. S
pisanjem nastavlja i u župi sv. Nikole u Lipi, nešto u sastavu ogulinskog „ZOV-a“ ali i

samostalno pod imenom „Lipski listić“. U svakom slučaju u ovom dijelu pastorala na
posebni način očituje svoju sposobnost, ali i ustrajnost. Imajući u vidu poznatu izreku: Verba
volant – scripta manet. Mate je bio komunikativan. Volio je društvo svećenika i laika. Imao
je povjerenja posebno u svoje župljane, pa i u teškoj bolesti htio je biti među njima.
Vjerujući da im među njima neće ničeg nedostajati i da će mu u njihovoj blizini biti
najljepše.
Završit ću svoju besjedu s razmišljanjem čovjek duboke vjere i duhovnosti Anselma
Gruna: Kad razmišljaš o pokojniku, nemoj ostati samo pri pojedinim sjećanjima. Pitaj se
štoviše što je on zapravo htio izraziti svojim životom, kakva je poruka koju ti želi reći… Što
je bila njegova prava bit, skrivena ispod zaštitnoga sloja iznad njegovih rana? Taj je dragi
čovjek koji te napustio sada kod Boga i pronašao je svoju pravu bit. Ondje je nezastrto
zasjala ona izvorna sliku koju Bog ima o njemu. Ondje su maknuti svi zastori koji su ti
zaklanjali njegovu sliku. Ondje je on sasvim ono što jest. U svojoj ćeš molitvi doživjeti jedan
novi oblik zajedništva s njime. Ja bih se usudio reći da bi se poruka vlč. Mate mogla svesti
na one dvije okosnice koje sam već spomenuo volite svoju Crkvu svoj narod pa makar se to
očitovalo i na način koji odskače iz redovitih okvira.
Neka naša molitva bude prožeta zahvalnošću i za ovaj vjernički i svećenički život što
smo ga smjeli doživjeti. Neka mu Gospodin bude milosrdan i za ljudske slabosti koje je
mogao imati.
Mons. Mr. Tomislav Šporčić

Zahvala u ime obitelji popa Mate Pavlića
Draga rodbino, vjernici i
prijatelji našeg brata, popa Mate!
Ovim bi se putem htjeli zahvaliti
svima koji su na nesebičan način
pomogli u zadnjim trenucima Njegove
nemoći i bolesti. Prije svega
zahvaljujemo se ocu biskupu Mili
Bogoviću, na lijepim riječima i
propovjedi prije ukopa našeg brata,
svim svećenicima i redovnicama. Veliko i neizmjerno hvala popu Anti Luketiću koji je
od prvog do zadnjeg dana i trenutka bio uz popa Matu, trenutke i trenutke provodio
vrijeme s njim i zadnji trenutak dospio do Mate, koji ga je i čekao prije odlaska s
ovozemaljskog života. Hvala Anti, što je bio uz nas cijelo vrijeme, obavijestavao nas o
cijeloj situaciji i tako nam omogućio da budemo prisutni s našim bratom. Zahvaljujemo
se bolnici Karlovac i bolnici Duga Resa. Takodjer se zahvaljujemo don Željku Kutenu i
njegovoj vrijednoj zajednici u Lešću na Dobri, koji su dane provodili s Matom, a Mate
se kod don Željka osjećao, kao da je kod kuće. Neizmjerno i od srca zahvaljujemo se
Hospiciju u Rijeci, sestri Danijeli i njenom osoblju, gdje je brat Mate proveo svoje
posljednje dane u nesebičnoj njezi i brizi za njegovo zdravlje. Tu je naš brat proveo
svoje zadnje trenutke sa svećenicima i sestrama u molitvama i pjesmi. Ne želimo isto
tako zaboraviti i zahvaliti se, iz župe Lipa, obitelji Ive Šegina. Obitelj je neizmjerno
cijenila našeg brata, a i brat njih. Uvijek su mu bili na pomoći, kad god je trebalo. Tu je i
obitelj Jure i Kate Cindric iz Sabaljske Drage, koji su isto tako u svakom trenutku bili na
pomoći našem bratu. Hvala svima, a Njega neka dobri Bog primi u nebeski dom gdje se
svi nadamo pristići.
Ožalošćena sestra Nevenka i brat Dragan

Teroristički napad u Župi Cerovnik
Pokušaj ubojstva članova ob. Cindrić u Sabaljskoj Dragi
(Iz župne Spomenice)
U subotu, 17. listopada oko 21.30 sati
primio sam poziv od obitelji Jure i Kate Cindrić iz
Sabaljske Drage o napadu i pokušaju ubojstva
deseteročlane obitelji u njihovoj kući.
Dolazeći oko 21.45 sati do kuće napadnute
obitelji, susrećem dvojicu plicajaca Policijske
postaje Ogulin. Poznavajući djelatnost naših
službenika, četiri puta molim spomenutu dvojicu
policajaca neka pozovu načelnika PP Ogulin
gospodina Dražena Lipošćaka. Čekajući zamoljen
poziv, šaljem SMS poruke pojedinim čelnicima
našeg društvenog života: Općine, Grada,
Županije i Policijske uprave Karlovačke. Javlja
se g. Dražen Lipošćak, načelnik PP Ogulin
telefonom. Ne može doći jer je u Karlovcu u
poplavi okružen vodom te ne može do obale. Iako sam seoski župnik, usuđujem se ponuditi
mu pomoć organiziranjem čamca te prijevoz iz Karlovca do Sabaljske Drage gdje članove
uplašene ugrožene obitelj djelatnici Hitne iz Ogulina previjaju i smiruju. Razgovor je
prekinut. Načelnika PP Ogulin nema. Do zaključivanja ovoga broja PGP-a nije se javio.
Dolazi gosp. Marinko Herman, zamjenik načelnika PP Ogulin. Nakon polusatnog
razgovora g. Herman pokušava zanijekati višetjedni apel ob. Cindrić (12 puta su se Cindrići
obraćali proteklih tjedana u PP Ogulin za pomoć zbog upućenih prijetnji, ali nažalost
doživljavali su odbijanje pa čak i prijetnju od pojedinih službenika ispred i u PP Ogulin).
U kuću ob. Cindrić u Sabaljsku Dragu na pozvi se odazivaju gosp. Zlatko Mihaljević,
načelnik Općine Josipdol te gosp. Zdravko Jandrlić, predsjednik Općinskog vijeća
Općine Josipdol. Uplašeni domaćin Jure Cindrić st. ponovno prepričava napad na njegove
članove obitelji kao i na njihovu imovinu (razbijeni prozor kuće i kombi vozila). Gosp. Jure
je zamotanih dlanova posječenih na staklo prilikom ubacivanje velikih komada kamenja u
dnevni boravak – kuhinju gdje su upravo planirali večerati njihovi najmlađi članovi obitelji –
dječica od četiri, šest, osam i deset godina. Teški je srčani bolesnik. Povremeno mu pozli…
Šaljem poruke vapaja čelnicima Policijske uprave Karlovac. Porukom mi se oko
22.30 h javlja gosp. Ivica Porubić, zamjenik načelnika PU Karlovačke. Ističe kako je na
godišnjem i u ponedjeljak ide na put. Ne može doću posjetiti životno ugroženu deseteročlanu
obitelj Župe Cerovnik. Iako sam molio više puta kontakt i slao poruke, načlenik PU
Karlvačke gosp. Tomislav Kotić nije se javio do zaključivanje ovog broja PGP-a.
Poruke odlaze gosp. Juri Turkoviću, gradonačelniku Grada Ogulina i gosp. Milanu
Sabljaku, predsjedniku Gradskog vijeća Grada Ogulina. Niti jedan od spomenutih čelnika
Grada Ogulina nije se javio do zaključivanja ovog broja PGP-a. Poruke su upućene i
čelnicima Karlovačke županije, gosp. Ivanu Vučiću, županu kao i gosp. Željku Bokuliću,
predsjedniku Županijske skupštine. Gosp. Bokulić nije se javio do zaključivanja ovoga
broja PGP-a. Župan gosp. Vučić porukom se javio ujutro upućujući podršku napadnutoj ob.
Cindrići, ali „izražava željanje što mu policija i državno odvjetništvo ne preporučuje da se
kao političar posjetom obitelji uključuje u ovu problematiku“. (???) Koga može ugroziti ova
polupismena NEZAŠTIĆENA obitelj??? Hrvatske službenike??? Hrvatske političare???

