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OBI^AI
ОДБЕЛЕЖАН ГОЛЕМИОТ ХРИСТ     

Точно напладне, веќе 
традиционално, беше 
фрлен осветениот крст 

во реката Вардар од страна 
на Неговото блаженство, Ар-
хиепископот охридски и ма-
кедонски, г.г. Стефан. Околу 
65 верници се фрлија во во-

Оваа година среќата му се насмевна на верникот 
Раде Илиевски кој беше награден со теле ви-
зор, ДВД, бањарка и други подароци. Идниот 
кум (за 2006 година) е Војо Насте вски.

Празникот Водици (Богојавление) народот го 
пра знува како еден од најголемите хрис ти-
јански празници, зашто според верува ње то 
на тој ден, Исус Христос е крстен од Све ти 
Јован Крстител во реката Јордан.

дите на реката за да го фатат 
крстот во чест на големиот 
христијански празник Бо-
гојавление, или кај народот 
познат како Водици, со ед-
инствена цел во нивни раце 
да се најде симболот на сре-
ќата, здравјето и благо сос-
тојбата. Среќата му се нас-
мевна на Раде Илиевски, а 
кум на манифестацијата е 
Мане Јаковлевски, сопстве-

ник на ресторанот "Ново 
Скопје".

Прославувањето на Бо го-
јавление почна во 8 часот со 
света архијерејска ли тургија, 
која г.г. Стефан ја одржа во 
црквата "Свети Димитрија".

По крстот во водите на 
Вардар се фрлија и двае-
сеттина верници од црквата 
"Свети Петар и Павле" во Оп-
штина Ѓорче Петров, но тие 

скокнаа од мостот Обединети 
нации кај Влае. Чинот на 
фрлање на крстот го изврши 
митрополитот Горазд, а го-
динашен кум е Русе Пе ца-
носки. Кум на Водици е и в.д. 
градоначалникот на Оп ш ти-
на Ѓорче Петров, Васил То-
левски, кој со телевизор го 
награди верникот кој во 
водите на Лепенец кај Вол-
ково беше најбрз и го фати 
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крстот. Од водите на Ох рид-
ското Езеро крстот го из вади 
Петре Рупев.

Празникот Водици (Бого-
јавление) народот го праз-
нува како еден од нај го ле-
мите христијански празници, 
зашто според верувањето на 
тој ден Исус Христос е крстен 
од Свети Јован Крстител во 
реката Јордан. Со овој праз-
ник завршуваат дванаесетте 

Некрстени денови и цик лу-
сот зимски празнувања. Овој 
празник се одбележува два 
дена, на 19 и на 20 јануари. 
Првиот ден, покрај тоа што 
се нарекува Богојавление и 
Водици, познат е и како Во-
јордање и Машки Водици, а 
20 јануари е посветен на 
Собор на Свети Јован Крс-
тител, а уште се нарекува и 
Женски Водици. Секоја го-

дина се избира кум, кој го 
чува крстот една година, од 
едни до други Водици. Еден 
ден пред празникот, на 18 
јануари е Водокрштение или 
Водокрст и Водопост. Рано 
наутро кумот оди во црквата 
каде што попот одржува све-
та литургија, односно го пее 
крстот и ја осветува водата. 
На 19 јануари, од носно на 
Богојавление, главен настан 
е фрлањето на крстот во 
водата. Крстот го фрла попот 
откако ќе отпее молитва, а 
веднаш потоа неколку вер-
ници (непарен број) скокаат 
по него во водата. Оној кој ќе 
го фати крстот добива по-
дарок. Се верува дека по 
овој обред водата станува 
осветена и лековита. След-
ниот ден, Собор на Свети Јо-
ван Крстител го одбе ле жу-
ваат оние кои го носат името 
Јован. 

За поголема безбедност на учесниците се погрижија 
органите на МВР, како и Црвениот крст, кои беа при-
сутни со десетчлена екипа и еден гумен чамец. Во  ор га-
низацијата беа вклучени и екипи за медицинска помош, 
како и сите оние чиешто присуство е неопходно при 
вакви големи собири. 


