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Обележен Дан цивилних инвалида рата
У знак сећања на цивилне жртве пале приликом необјављеног немачког
бомбардовања Београда 1941. године, цивилне жртве фашистичког терора широм
земље и жртве страдале у масовном стрељању цивила у Краљеву, на Гробљу
стрељаних 1941. године, и овог 6. априла, Краљево је обележило Дан цивилних
инвалида рата и жртава фашизма.
Представници града Краљева – заменица градоначелника Марица
Мијајловић и члан Градског већа Радоје Томашевић, положили су венац на хумке
стрељаних. Венце и цвеће положили су и чланови Удружења цивилних инвалида
рата Краљева и Врњачке Бање, као и представници Војске, борачких и других
удружења и организација. Химном Србије и звуцима „Посмртног марша“
обележавању 6. априла посебан тон дали су и чланови ватрогасног Оркестра „27.
септембар“.
Свештеници Епархије жичке, старешина храма Светог Великомученика
кнеза Лазара, протојереј-ставрофор Љубинко Костић, архијерејски заменик
епископа жичког, и старешина храма Свете Тројице протојереј-ставрофор Јован
Ђорем, служили су парастос.
Хроничар нашег града Милан Матијевић истакао је значај обележавања
Дана цивилних инвалида рата, када су недужне цивилне жртве и деца страдали у
налету немачке авијације.
„Није само то била несрећа. Током целог рата, од посејаних експлозивних
средстава, страдала су многа деца, многи одрасли, био је велики број цивилних
жртава. Краљево је избројило после Другог светског рата 1.560 жртава, цивилних
инвалида који су изгубили ноге, очи, руке од посејаних експлозивних средстава са
којима је непријатељ желео да уништи нашу нацију, нашу земљу. Ми смо све то
пребродили и данас Општинска организација цивилних инвалида рата Краљева и
Врњачке Бање, заједно са целом Србијом, обележава 6. април“, подсетио је
Матијевић.
Краљево је много настрадало, многе ожиљке рата носи, нажалост, и од пре
осамнаест година, од НАТО авијације, када су, без објаве рата, поново насрнули
на нашу земљу, прича Матијевић. Троје малолетне деце и тринаесторо одраслих
је тада страдало.
„Нажалост, судбина нам је таква, али све те жртве не смемо да заборавимо,
дуго ћемо их памтити“, поручио је Матијевић.
„Мислим да је неопходно и сада и увек обележавати овај дан. Не смемо
никада заборавити ниједан живот, ниједну хумку овде која је постављена, ниједну
бројку која је изречена, јер, није то само бројка, није то једна особа, то су деца, то
су одрасли, то су млади који су погинули, који су дали свој живот, неки у борбама,
а неки као жртве заосталих експлозивних средстава. Нечији живот је прекинут,
нечија лоза је прекинута. Зато смо ми у обавези да се на данашњи дан сваке
године подсетимо, да поменемо, да схватимо да рат никад добра ником није
донео. Ниједан сукоб, ниједан немир није изашао на добро. Морамо да се са
поштовањем сећамо ових жртава, а да убудуће свако од нас што је до њега уради
да живот учинимо бољим и себи и својим суграђанима и својој околини“, послала

је поруку са најтужнијег места у историји нашег града заменица градоначелника
Краљева Марица Мијајловић.

