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Пишува: Mилева ЛАЗОВА

ВЕРНИЦИТЕ  

Во Скопје годинава на 
четири места се фрлаше крст 
за Водици, и тоа на три места 
во Вардар и на едно во 
реката Пчиња, а неизбежно 
беше и фрлањето на крстот и 
во водите на Охридското 
Езеро.

Православните христијани 
веруваат дека фаќањето на 
крстот и миењето со 
осветената вода носи среќа 
и здравје во годината која 
следува.

Пред илјадници граѓани кои со го-
лем интерес ја следеа мани фес-
тацијата "Водици", 21-годишниот 

Влатко Петровски беше младото момче 
во чии раце блесна светиот крст изва-
ден од водите на македонскиот Јордан - 
Вардар. Возбуден и неизмерно среќен, 
Влатко посака годинава да има здравје 
и да го следи среќа, при што истакна 
дека само физичката подготвеност и, 
пред сè, верата и упорноста му по мог-
наа да дојде до крстот кој од Камениот 
мост го фрли поглаварот на МПЦ Г.Г. 
Стефан. 

"Крстот, верата и здравјето ме понесе 
да се пријавам на манифестацијата. Втор 
пат се фрлам по крстот и ете, годинава 
ми се насмевна среќата. Имав прет чув-
ство и бев сигурен дека ќе го фатам. Бев 
толку возбуден што последните два дена 
не можев да заспијам", изјави по изле-
гувањето од водата Петревски. 

Тој додаде дека се надева оти крстот 
ќе му донесе среќа и тоа не само нему, 
туку и на целата Општина Илинден. 
Го динашниов настан го проследи и пре-
миерот на Владата, Никола Груевски, кој 
му честиташе на Петровски, а на Каме-
ниот мост дојдоа и претставници на 
Владата, политичари и градоначалници. 
Поглаварот на МПЦ, Г.Г. Стефан, пред 
фрлањето на крстот напладне одржа 
богослужба на Камениот мост.

"Гос  под Исус Христос влегувајќи во 
водата ни го покажал патот кој преку 
водата води до вечен живот. А водата, 
односно крштението е вратата преку 
која се влегува до царството на вечната 
заедница со Бога. На овој ден, сите 
македонски води се богојавленски води, 
а секоја река и езеро, секоја наша вода 
е македонски Јордан. Да празнуваме со 
радост и мир, да празнуваме со желби 
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за подобри денови и времиња", рече Г.Г. 
Стефан. 

Најсреќниот Влатко по традиција 
доби награда "Сè за дома", која содржи 
телевизор, шпорет, машина за перење 
и фрижидер, донирани од "Горење" во 
соработка со организаторот на мани-
фестацијата дневниот весник "Вечер".

Кумата Адријана Крстовска на среќ-
ниот учесник на ВОДИЦИ му подари 
рачен часовник од "Цептер". Од гра до-
началничката на Општина Центар, Вио-
лета Аларова, Петровски доби икона со 
ликот на Свети Јован Крстител, а од 
скопскиот градоначалник Трифун Кос-
товски - златник. Во дарувањето се 
вклучи и "Бујото маркетинг" со вред но-
сен бон од 20.000 денари.  

Големиот број награди кои ги доби 
веќе се во неговата соба, а благо дар-
ницата и сликите кои заедно со крстот 
ќе бидат закачени на ѕид, цел живот ќе 
го потсетуваат на денот кога го фатил 
крстот. 

Годинава во Скопје на четири места 
се фрлаше крст за Водици, и тоа на три 
места во Вардар и на едно во реката 
Пчиња, но неизбежно беше и фрлањето 
на крстот и во водите на Охридското 
езеро. Па, така, 17-годишниот Драган 
Наумоски од Охрид го фати крстот и 
доби благослов од владиката Тимотеј 
на чествувањето на Водици во Охрид. 
Околу 2.000 охриѓани и гости се собраа 
на кејот кај пристаништето, а околу 200 
верници скокнаа по светиот крст во ос-
ветеното и студено езеро.ТОЛПА ЛУЃЕ ГО ПОЗДРАВИЈА СРЕЌНИОТ ВЛАТКОТОЛПА ЛУЃЕ ГО ПОЗДРАВИЈА СРЕЌНИОТ ВЛАТКО


