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Чланови Удружења Огњена Марија Ливањска настоје да се, присуством и активним
учешћем, одазову позивима на бројне манифестације у организацији државних и органа
локалне самоуправе, других удружења и појединаца.

Крајем априла ове године Удружење је, преко својих представника, присуствовало на
неколико свечаности поводом обележавања сто година од смрти Гаврила Принципа.
Представници Удружења су, као и увек, сами сносили све путне трошкове.

Члан Управног одбора Удружења, Жељко Росић, присуствовао је свечаном
обележавању стогодишњице смрти Гаврила Принципа у Босанском Грахову, месту
Принциповог рођења, у организацији општине управе и Епархије бихаћко-петровачке.
Њ. П. Епископ бихаћко-петровачки г. Сергије служио је свету архијерејску литургију тим
поводом у цркви Св. Апостола Петра и Павла. Након тога, испред некадашњег дома
Гаврило Принцип одржан је свечани скуп, током кога се икупљенима обратило више
говорника, међу којима начелник општине Босанско Грахово г. Душко Радун, као и Њ. П.
Епископ Сергије. У оквиру програма обележавања положени су венци, посећена је
родна кућа Гаврила Принципа и гробови његових родитеља, а уприличен је пригодан
културно-уметнички програм. Од званичника манифестацији су присуствовали: Младен
Иванић, члан Председништва БиХ; Миленко Савановић, министар рада и борачко
инвалидске заштите Српске; Миодраг Линта, народни посланик Скупштине Републике
Србије, као и Огњен Бјелић, покрајински секретар за регионални развој, међурегионалну
сарадњу и локалну самоуправу.

У оквиру званичног програма обележавања годишњице ослобођења логора Матхаузен,
представници више удружења из Србије су обишли некадањши аустроугарски логор у
Терезину, у коме је скончао Гаврило Принцип, као и околна војничка гробља на којима је
сахрањено више хиљада српских војника из Првог светског рата.
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Посета Терезину и разгледање сталне изложбене поставке у његовом спомен холу
имала је карактер обележавања сто година смрти Гаврила Принципа, који је овде
преминуо 28. априла 1918. године. Почаст овој значајној историјској личности одата је
полагањем венаца. Венац Удружења положио је Аљоша Вулета, члан Управног одбора
Удружења, који је присуствовао целокупној посети.

Осим Терезина, ходочасници су обишли и Војно и цивилно гробље у Великом Међеру са
5153 српских војника, које се налази поред некадашњег аустроугарског логора
Нађмеђер.

Такође су посетили и некадашњи логор Јиндриховице са гробљем где је сахрањено
7.289 српских војних и цивилних жртава (за више детаља погледати:

https://sr.wikipedia.org
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