„ Vjerom, molitvom i ljubavlju protiv zla, mržnje i zločina“
Zagreb – Vukovar
02.-17. svibnja 20121.
žrtva posvećena nestalim hrvatskim braniteljima
Jozo Klarić Klajo, hrvatski branitelj

Planirano je 16 dana hoda po etapama, što će ovisiti o zdravstvenom stanju Joze Klarića.
S Jozom će kao pratnja hodati hrvatski branitelji i ljudi dobre volje.
Plan puta:
02.svibnja ; Zagreb , Zavjetna crkva Sveta Mati Slobode Zagreb, ispraćaj i blagoslov
02.svibnja; Zagreb, Župna crkva Sv. Leopolda Mandića – Dubrava, krunica i polazak,
dolazak u Dugo Selo
03. svibnja

Dugo Selo – Kloštar Ivanić

04. svibnja

Kloštar Ivanić - Velika Ludina

05. svibnja

Velika Ludina – Kutina

06. svibnja

Kutina – Novska

07. svibnja

Novska – Okučani

08. svibnja

Okučani – Nova Gradiška

09. svibnja

Nova Gradiška – Bili Brig

10. svibnja

Bili Brig – Brodski Stupnik

11. svibnja

Brodski Stupnik – Slavonski Brod

12. svibnja

Slavonski Brod – Donji Andrijevci

13. svibnja

Donji Andrijevci – Đurđanci

14. svibnja

Đurđanci – Ivankovo

15. svibnja

Ivankovo – Vinkovci

16. svibnja

Vinkovci – Marinci

17. svibnja

Marinci - Vukovar

Jozo Klarić Klajo je hrvatski branitelj, boluje od Parkinsonovog
sindroma, ima poteškoće u hodu i govoru. Autor je knjige „BORBA ZA ŽIVOT“,
velikog broja pjesama posvećenih hrvatskim braniteljima, stradanjima Hrvata,
životnim borbama kao i osobnih molitvi posvećenih životu, ljubavi, vjeri, borbi
protiv zla, zločina i mržnje.
Njegova želja i volja za prinošenje osobne žrtve kroz hod od Zagreba do Vukovara
nadilaze sve zdravstvene poteškoće i sve druge poteškoće vezane
uz prilike i ograničenja koje nameće stanje s pandemijom i druge prepreke.
Njegova posvećenost isključuje politizaciju, osobnu korist ili korist skupina i
usmjerena je isključivo žrtvama Domovinskog rata. Jozu Klarića Klaju na
njegovom žrtvenom putu podržavaju i pomažu u organizaciji Savez udruga obitelji
zatočenih i nestalih hrvatskih branitelja, udruga „Vukovarske majke“, udruga
„Hrvatski Feniks“ udruga „Marijanski zavjet za Domovinu“, župe, lokalne
zajednice, ljudi dobre volje i hrvatski branitelji.

