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ДОБИВМЕ П  РАВО ДА СЕДОБИВМЕ П  

И годинава, како и многу стотици 
години наназад, прилепчани ма-
совно го одбележаа верскиот 

праз  ник Водици, кој е посветен на ос-
ветувањето на водите, односно чинот 
кога Исус Христос бил крстен во све-
тите води на реката Јордан.

"Го слушаме неговото ехо и денес, 
овде, кај нас во Прилеп, и во сите кра-
ишта на земјината топка, таму каде што 
пристигна светото Евангелие", истакна 
месниот свештеник на Преспанско-пе-
лагониската епархија. 

"Гласот на овој пустиник, еве го доа-
ѓа... еве го синот човечки, еве го синот 
Божји, и тогаш кога влезе во Јордан, да 
се крсти од водите јордански, од раката 
на Јован крстител, Господ севишниот го 
испрати светиот дух во вид на гулаб, а 
додека во исто време се слушна гласот 
од небото, тоа е мојот возљубен син, 
него послушајте го. Да го слушнеме гла-
сот на севишниот дека тој е синот воз-
љубен и него да го послушаме, и слу-
шајќи го него и капејќи се во водите ос-
ветени како Јордан, и во денешните 
води, да добиеме просветување на ра-
зумот, да добиеме право да се наречеме 
синови наследници Божји и да добиеме 
право да станеме синови на царството 
небесно, сега и во сите векови.

Амин!" 
Градоначалникот на Општина При-

леп, Марјан Ристески, истакна:
"Ова е вековна традиција која ја сла-

ват сите православни христијани, осо-
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бено прилепчани. Таа од година во го-
дина е сè помасовна. Би порачал Господ 
да ни даде здравје, среќа и радост да ги 
следи сите, да се гледаме за убави ра-
боти. Нас православната христијанска 
вера нè водела низ векови. Оваа тра-
диција ќе биде уште многу, многу ве-
кови, ќе биде вечна и во оваа прилика 
од мое име, како градоначалник на 

Општина Прилеп, сакам да ве повикам 
сите да учествуваме во изградбата на 
новиот православен храм во населбата 
Точила, 'Св Петка'". 

Оваа година среќата му се насмевна 
на прилепчанецот Боби Тренкоски. Тој 
го фати крстот, кој беше фрлен во 
водите на базенот на хотелот "Сонце 
ГА" во Прилеп, кој е во сопственост на 

"Еве го синот човечки, еве 
го синот Божји, и тогаш кога 
влезе во Јордан, да се крсти 
од водите јордански, од 
раката на Јован крстител, 
Господ севишниот го испрати 
светиот дух во вид на гулаб, 
а додека во исто време се 
слушна гласот од небото, тоа 
е мојот возљубен син, него 
послушајте го", се вели во 
пораката на свештеникот на 
Преспанско-пелагониската 
епархија, кој 
чиноначалствуваше со 
службата во Прилеп, 
посветена на осветувањето 
на водите, односно на 
фрлањето на крстот, знакот 
на крштевањето на Исус 
Христос, синот Божји.
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познатиот македонски бизнисмен Ѓор-
ѓија-Џорџ Атанасоски. 

"Желбата да го фатам крстот во мене 
тлееше уште од дете. Сакав да ја про-
должам традицијата. Оваа година прв 
пат се обидов да го фатам крстот. Оче-
кувам само здравје," изјави Боби Трен-
коски, кој како награда доби телевизор, 
златен крст, мобилен телефон и други 
подароци од организаторот на мани-
фестацијата, Општина Прилеп. 
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