Odana počast žrtvama režima NDH u Glini
Srijeda, 31 Srpanj 2019 13:12

Predstavnici Srpskog narodnog vijeća (SNV) u ponedjeljak, 29. srpnja 2019. su u Glini odali
počast srpskim žrtvama koje su ustaše na taj dan 1941. ubili u tadašnjoj pravoslavnoj crkvi
Rođenja presvete Bogorodice u Glini, koja je potom spaljena i srušena

Predsjednik SNV-a Boris Milošević zauzeo se da se objektu koji se nalazi na mjestu zločina
vrati spomenička funkcija i arhivska građa, kako se ovi zločini i njihove žrtve ne bi zaboravili.

Istaknuo je da su u nekadašnjoj srpskoj pravoslavnoj crkvi 29. srpnja 1941. ustaše ubili Srbe iz
Gline, Čemernice, Topuskog, Pješćanice, Crevarske Strane, Batine Kose, Bukovice i Trepče,
"koji su došli na pokrst, ali njih nije dočekao svećenik ni sveta vodica, ni križ, dočekao ih je nož".
"Ne možemo ići po svijetu i pričati o holokaustu, a zaboraviti na poštovanje ovih žrtava ovdje“,
poručio je Milošević.

Predsjednik SDSS-a Milorad Pupovac kazao je kako je riječ o jednom od najgnusnijih zločina
režima NDH koji je te 1941. godine, ustvrdio je, već od travnja nadalje pokazivao svoju
genocidnu namjeru.

"Ljudi Topuskog i bivšeg kotara Vrginmost ničime nisu pokazali ništa što bi režim trebalo
uznemiriti, pa da njih pošalju vojsku. Naprotiv, režim je posegnuo za tim da ih pozove na pokrst,
na što su ljudi došli sa svojim zapregama, kočijama okićenim tadašnjim hrvatskim trobojnicama
i uz pjesmu. A onda je ispod vrata Crkve presvete Bogorodice tekla krv, dok su kamama i
drugim hladnim oružjem obavljali pokrst“, rekao je Pupovac.

Zapitao se je li se ikad itko od predstavnika Katoličke crkve poklonio žrtvama na ovom mjestu
gdje je nekad bio oltar, je li ikad itko razmišljao da se ovo mjesto, "ako ne da se proglasi
mjestom posebnog pijeteta, da ga se smatra mjestom pijeteta".

Pozvao je na odavanje počasti svim žrtvama, kako za razdoblje od 1941. do 1945. tako i u
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1990-ima, "u ratu koji je buknuo upravo zbog zle krvi". U tom smislu je svim Srbima, koji su
mislili da na temelju ovih stradanja glinskih Srba mogu činiti zločine prema Hrvatima u
1990-ima, poručio da su "teško zgriješili prema stradalnicima na ovome mjestu". "A teško
griješe i svi koji misle da Srbi koji su tu ostali nakon Oluje trebaju biti žrtve“, zaključio je.

Na mjestu uništene crkve 1969. je bio izgrađen Spomen dom sa muzejskom građom o crkvi i
zločinima u glinskom kraju, ispred Spomen doma bila je postavljena skulptura "Majka s
djetetom" kipara Antuna Augustinčića, a tijekom 1995. godine bilo je dovršeno spomen
obilježje sa 1564 imena žrtava. No, vojno redarstvene akcije "Oluje" to je obilježje bilo uništeno,
a Spomen dom preimenovan u Hrvatski dom. (preneseno s tportal.hr).
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