
Старо Грацко: Парастосом пред спомен-плочом пострадалих 14 српских жетелаца обележено две деценије од овог још некажњеног злочина
уторак, 23 јул 2019 18:36

Данас је у селу Старо Грацко код Липљана обележено 20 година од убиства 14 српских
жетелаца. “Обележавање спомена њиховог страдања није само тренутак када ћемо их
жалити и оплакивати, већ је прилика да обновимо свој косовски завет”, поручио је у
својој беседи Епископ Рашко-призренски Теодосије који је служио парастос пострадалим
жетеоцима у центру села, код спомен плоче заједно са парохом липљанским
протојерејем-ставрофором Срђаном Станковићем и свештенством.

  

  

“Обележавање спомена њиховог страдања није само тренутак када ћемо их жалити и
оплакивати, већ је прилика да обновимо свој косовски завет и обавезу да нећемо своје
давати туђину, да нећемо спуштати своју главу пред неправдом, лажима и претњама.
Крв мученика увек је била семе хришћана кроз векове. Тамо где су хришћани највише
страдали, правда и истина Божија, пре или касније, победиле су пролазну силу овога
света”, поручио је Владика Теодосије.
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  Након парастоса и полагања венаца, окупљенима су се обратили заменик директораКанцеларије за КиМ Петар Петковић и градоначелник Грачанице Срђан Поповић.  “Од овог страшног злочина златно класје у Старом Грацку рађа пшеницу боје крви и такоће бити све док не буду приведени лицу правде сви они који су починили овај злочин,било да је реч о налогодавцима или убицама. Овај злочин представља неизбрисиву мрљуна образу међународне заједнице која до данашњег дана није ништа учинила да се онрасветли. Од њих смо пре 20 година чули како ће преврнути сваки камен и пронаћиубице, од тога је остало само голо обећање”, казао је Петковић. “Прошло је двадесетпредугих година од страшног злочина, а сви ми заједно још чекамо правду и никада несмемо и нећемо одустати од ње. То је најважније порука, то је снажно осећање, то јепоглед у нормалнију будућност свих нас”, рекао је градоначелник Грачанице.  На парастосу је прочитано писмо Његове Светости Патријарха Иринеја који изоправданог разлога није могао да присуствује парастосу, као и писмо министра зазаједнице и повратак у оставци Далибора Јевтића.  
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Поред чланова породица страдалих, парастосу су присуствовали и преостали Срби уСтаром Грацку и представници локалних српских институција на Косову и Метохији.    Пре две деценије, на данашњи дан, током жетве на својим њивама убијени су МилованЈовановић, Јовица и Раде Живић, Андрија Одаловић, Слободан, Миле, Новица и МомирЈанићијевић, Станимир и Бошко Ђекић, Саша и Љубиша Цвејић, Никола Стојановић иМиодраг Тепсић.   Специјално тужилаштво у Приштини у мају 2017. године обуставило је истрагу о овомзлочину. У Старом Грацку данас живи око 200 Срба, а пре 1999. године било их је вишеод 500.  

  Беседа епископа рашко-призренског Теодосија  Окупили смо се данас овде у мученичком Старом Грацку да бисмо молитвено обележилидвадесету годишњицу од мучког убиства 14.оро Срба, мештана овог села. Тог 23. јула1999. године и поред присуства међународне војне и цивилне мисије на Косову иМетохији, припадници тзв. ОВК стрељали су на пољу и потом масакрирали овеновомученике само зато што су били православни Срби. Изашли су да пожању својежито на њиве, а Господ их је примио као невине жртве у житнице Господње заједно сабројним мученицима и новомученицима који су крвљу посведочили своју верност Богу исветосавском роду. Најмлађи међу њима Новица Јанићијевић имао је само 17 година.  
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  Сваке године се редовно овде молитвено окупљамо и подсетимо се да за овај мучкизлочин до сада нико није одговарао. „Специјално тужилаштво у Приштини“је маја 2017.године чак обуставило истрагу поводом овог незапамћеног злочина тобоже збогнедостатка доказа иако је познато британски КФОР извршио детаљну истрагу,идентификовао починиоце и своје резултате истраге предао мисији УН где им сенаводно губи траг. Можемо само да поставимо питање коме је стало да се починиоциовог кукавичког недела поштеде суда и зашто, ево већ 20. година њихова невина крввапије из ове плодне косовске земље тражећи правду. Починиоцима овог злочина као даније било довољно што су побили невине људе, већ су неколико година касније миниралигробље на коме су сахрањени, а потом и брутално порушили ову спомен плочу на којој суисписана њихова имена. Ово није ни први ни последњи случај да се они којима савестније мирна покушавају обрачунати и са покојницима иако њихов спомен и даље живи иживеће, а суд Божији неће оставити без одговора оне који мисле да се злочин злочиномможе сакрити.  

  Ипак, остајемо у нади да савест великих моћника у свету није сасвим угасла и да ћеможда нови специјални суд за злочине ОВК коначно расветлити овај и бројне другенерешене послератне злочине над Србима који су почињени не у рату, већ у времемеђународно гарантованог мира. Иако то не би вратило наше пострадале жетеоцесвојим породицама којима тако много недостају, барем би им правда ублажила њиховбол и свима другима показала да се не може градити друштво на неправди и скривањузлочина.  
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  Као хришћани и деца Светог Саве дубоко знамо и верујемо да су наши новомученициСтарог Грацка, заједно са о. Харитоном и о. Стефаном и бројним другим невинимжртвама којима чак ни кости нису пронађене живи у Христу и живеће вечно.Обележавање спомена њиховог страдања зато није само тренутак када ћемо их поновоожалити, већ када ћемо узвеличати Господа који се тако чудесно прославио у својимсветим мученицима, али и прилика да обновимо свој косовски завет и обавезу да нећемосвоје давати туђину и да нећемо спуштати своју главу пред неправдом, лажима ипретњама. Крв мученичка увек је била семе хришћана кроз векове и тамо где сухришћани највише страдали правда и истина Божија пре или касније победили супролазну силу овога света. Ови свети простори дали су много таквим мученика, од Св.Флора и Лавра који овде недалеко пострадаше у трећем веку, до бројних мученикаосманског времена, а посебно новопрослављених мученика Св. Босиљке, Св. Григоријамонаха и Василија пекара и других, знаних и незнаних који заједно са косовскимјунацима чијим костима су посејане косовске њиве представљају залог новог живота икоји живе у наручју Божијем и моле се за нас. Зато им певамо „Вечан спомен“јер они којиу Христу умреше, вечно ће живети у њему.  

  Бог да им подари вечни спомен, рајска насеља међу светима, а они да се моле за нас даустрајемо у очувању онога што су нам наши свети преци оставили у завет.  (Епархија рашко-призренска и косовско-метохијска)    
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