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Поводом обиљежавања славе Цркве Свете Марије Магдалене у фрушкогорском насељу
Банстол, данас је служена литургија, а затим и парастос страдалима у акцији „Олуја”,
којима је храм и посвећен. Литургији, коју је служио владика сремски Василије, уз
саслужење свештенства епархије сремске, присуствовао је предсједник Покрајинске
владе Игор Мировић, а овогодишњи кум славе је српски члан Предсједништва БиХ
Милорад Додик.

  

  

Након свете литургије служен је парастос страдалима у акцији „Олуја”, којима је храм и
посвећен, у присуству великог броја вјерника и мјештана који су током 1995. године и
касније населили тај дио Срема.

  

  

Додик је рекао да сви ти људи памте не само дан када је почела „Олуја”, већ и свој
завичај, иако су нови дом нашли у Србији, и допринијели развијању свог новог краја.

  

„Не само да не можемо да заборавимо, не можемо да опростимо чињеницу да су
немоћне колоне избјеглица, у којима су биле жене, дјеца, старци, били бомбардовани од
стране њихових авиона”, рекао је Додик.
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Истакао је да је прошли вијек - вијек српског страдања. Додајући да Хрватска
обиљежава „Олују” као побједу, а Србија парастосима за убијене у тој акцији, на
Петровачкој цести, широм избјегличке колоне...

  

„Али, српски народ је окупљен почетком овог вијека у двије своје државе, Србију и
Републику Српску, са намјером да кроз овај вијек максимално допринесе националном
јединству и окупљању, да престане са страдањем, јер га је било превише у прошлом
вијеку”, рекао је Додик.

  

  

Предсједник Покрајинске владе Игор Мировић рекао је да се и овим окупљањем шаље
„заветна порука” - да будемо јединствени, сложни, способни да изграђујемо и Србију и
РС, да помажемо српски народ гдје год се налазио...

  

  

„То је најважнија порука, јер ћемо само слогом и јединством успети да спречимо да нам
се зло из 90-их година понови. Србија и Српска сложније него икада граде будућност за
све који живе не само у Србији и РС, већ помажу снажно и да Срби опстану и у Црној
Гори, и на КиМ, где су Срби највише угрожени, што су показали и последњи дани”, рекао
је Мировић, преноси Танјуг.
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