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Илјадници граѓани имаа 
можност да го проследат 
богојавленскиот скок на 
храбрите верници по 
симболот на среќата - крстот, 
фрлен во Вардар, кој на овој 
ден претставува наш 
македонски Јордан, светата 
река каде што, според 
верувањето, бил крстен 

синот Божји, Исус 
Христос.
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Во рацете на деветнаесетгодишниот 
Александар Ристовски од скоп-
ската населба Радишани блесна 

светиот крст изваден во водите на ма-
кедонскиот Јордан - Вардар. Младиот 
Александар, студент на Филозофскиот 
факултет, беше најсреќниот од 90 вер-
ници, кои годинава, за големиот хрис-
тијански празник Водици, скокнаа во 
осветените води на реката Вардар и 
токму тој успеа да го фати осветениот 
крст фрлен од раката на поглаварот на 
МПЦ Г.Г.Стефан. 

Возбуден и неизмерно среќен Алек-
сандар си посака, пред сè, здравје и 
среќа, за себе и за сите граѓани, но и да 
го заврши факултетот. 

"Минатата година ги гледав како ско-
каат по крстот и добив желба и јас да 
бидам еден од нив. Кога се пријавив 
посакував јас да го фатам крстот, како 
што се надева и секој што скока. Поса-
кувам, пред сè, здравје и среќа и да го 
завршам факултетот. Сега сум прва го-
дина на Филозофскиот факултет, отсек 
Историја со архивистика", истакна Рис-
товски. 

И годинава манифестацијата ја про-
следи премиерот на Владата, Никола 
Груевски, кој лично му честиташе на 
Александар Ристовски. Честитки дојдоа 
и од поглаварот на МПЦ Г.Г.Стефан, од 
присутните претставници на Владата, 
градоначалници и останати граѓани. 
Редакцијата "Вечер", во соработка со 
"Горење", и оваа година најсреќниот 
вер ник го награди со фрижидер, маши-
на за перење и телевизор. Ристовски од 
скопскиот градоначалник Трифун Кос-
товски доби златник со ликот на Свети 
Климент Охридски, градоначалничката 
на Општина Центар, Виолета Аларова, 
пак, му подари икона, а и кумот Ми-
лорад Поповиќ за среќниот учесник, 
исто така, обезбеди подарок - рачен ча-
совник. Новиот кум за Водици 2009 ќе 
биде Миодраг Герасимовски од Скопје.

Со зборовите "Славете го неговото име и јавете им на народите 
за неговата слава" поглаварот на Македонската православна црк-
ва, Архиепископот Охридски и Македонски Г.Г. Стефан го почна чи-
ноначалствувањето по повод празникот Богојавление - Водици.

"Дојде Исус од Назарет и се крсти во водите на реката Јордан. 
Кога излегуваше од неа виде како наеднаш се отвори небесата и 
виде како светиот дух во вид на гулаб се симнува надолу. Синот се 
крштевал во водата, Отецот сведочел, а Светиот дух во вид на 
гулаб се спуштил од небото. Бог се јавил и се открила најголемата 
тајна за спасението. Дваесет века се повторува Богојавлението кај 
христијанскиот народ. Бог се јави! Амин!", рече Г.Г.Стефан за време 
на литургијата пред насобраниот народ на Камениот мост.

 И ВО ВОДИТЕ НА    МАКЕДОНСКИОТ ЈОРДАН И ВО ВОДИТЕ НА  
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"БОГ СЕ   ЈАВИ! АМИН!"  ЈАВИ! АМИН!" 

Традиционално фрлање крст се орга низи ра ше во 
сите епархии на МПЦ и во неколку на селби во Скопје, 
како и во повеќе македонски градови. Митко Ту пан-
чев, 32-годишен охри ѓа нец, беше најбрз и најсреќен 
меѓу 400 капачи, кои во водите на Охридското Езеро 
запливаа по осветениот крст. Осветениот крст во во-
дите на езерото од охридското пристаниште го фрли 
митрополитот Дебарско-кичевски г. Тимотеј. Крис ти-
јан Младеновски го фати осветениот крст кој по повод 
празникот Водици во базенот на црквата "Свети 
Кирил и Методиј" во Тетово го фрли митрополитот 
Полошко-кумановски г. Кирил. Дејан Станчески го 
фати крстот во во дите на базенот на хотелот "Сонце" 
во Прилеп пред повеќе од 2.000 прилепчани по повод 
празникот Богојавление-Водици. Празникот Водици 
се одбележа и во Велес, Штип, Битола, Гевгелија...

БОБАН ЃОРЃИЕВ ПО ТРЕТ ПАТ ГО ФАТИ БОБАН ЃОРЃИЕВ ПО ТРЕТ ПАТ ГО ФАТИ 
СВЕТИОТ КРСТ ВО КАТЛАНОВСКА БАЊАСВЕТИОТ КРСТ ВО КАТЛАНОВСКА БАЊА

МУ СЕ ИСПОЛНИ ЖЕЛБАТА, МУ СЕ ИСПОЛНИ ЖЕЛБАТА, 
КРСТОТ ДА БИДЕ ВО НЕГОВИТЕ РАЦЕКРСТОТ ДА БИДЕ ВО НЕГОВИТЕ РАЦЕ

ВЕРНИЦИТЕ ХРАБРО ЗАПЛИВАА ВО ОСВЕТЕНИТЕ ВОДИВЕРНИЦИТЕ ХРАБРО ЗАПЛИВАА ВО ОСВЕТЕНИТЕ ВОДИ

 И ВО ВОДИТЕ НА    МАКЕДОНСКИОТ ЈОРДАН МАКЕДОНСКИОТ ЈОРДАН


