
Широм Србије пливало се за Часни крст, Богојављење обележено и на језеру Газиводе
уторак, 19 јануар 2021 17:46

На данашњи празник, Богојављење, традиционално се у рекама и језерима плива за
Часни крст, ове године уз поштовање противепидемијских мера. У неким крајевима су
организатори, црквени општине и туристичке организације, по препоруци локалних
кризних штабова одустали од овог обичаја.

  

  

На Ћелијском језеру Брусјани су морали да ангажују рониоце да разбију лед како би се
они најодважнији надметали за Часни крст. Није било одустајања, напротив,
придружили су им се и Крушевљани. Ниска температура, мраз и снег. Тридесетак
момака и две девојке. До циља је први стигао Милош Дејановић.
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"Дуго година покушавам да освојим и ево коначно ми се остварио сан. Тако да желим
сваком се окуша и проба то да узме", каже Милош Дејановић из Крушевца.

  

На језеру у Шумарицама велико интересовање. Од 100 пријављених 33 је пливало. Међу
њима најмлађа 12-годишња Сашка Ивковић и победник 15-годишњи ученик из Крагујевца
Филип Миливојевић.

  

"Није било тешко, кад се спремиш остало је лако. Више треба да се спремиш психички
него физички, јер лако је пливати, а тешко је ући у ову воду", истиче Филип
Миливојевић, освајач Богојављенског крста.

  

"Велика ми је част што сам пливала. Ове године нисам освојила, али следеће можда
хоћу", додаје Саша Ивковић, дванаестогодишња такмичарка из Крагујевца.

  

Пету годину заредом пливало се за Часни крст на 1.200 метара надморске висине, на
Власинском језеру. Кроз лед међу педесетак учесника из Пчињског округа до симбола
вере прва је стигла Јована Јанковић, шеснаестогодишњакиња из Сурдулице.

  

"Пре свега сам поносна на себе и на моје родитеље. И мислим да је био фер плеј што су
ме пустили да победим", наглашава Јована Јанковић.

  

По препоруци Златиборци су одустали од званичне организације, али се ипак
самоиницијативно пливало на Рзаву, на Водицама. Десет степени испод нуле,
двадесетак пливача и симболична 33 метра до Часног крста.

  

"Искуство је одлично. Мислио сам да ће бити много хладно, али бог је дао снаге да нисмо
ни осетили", наводи Вељко Симић из Ужица.

  

"Ми смо се само организовали да им ту мало припремимо, да кажем ово пливалиште и
мало послужење за њих, неки топао напитак и мало овде да се послуже људи. Верујте
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скоро из целе Србије има који су дошли", каже Жељко Марјановић, члан савета МЗ
Доброселица.

  

У местима где није било традиционалног пливања пливања из безбедносних разлога по
препоруци кризних штабова, Богојављење је обележено литиргијама и сечењем славског
колача.

  

Богојављење и на језеру Газиводе: Николи из Лепосавића Часни крст, Милици из
Митровице прстен

  

Данас је Богојављење. Пливање за Часни крст – обичај који у српском народу има
дугогодишњу традицију и овог 19. јануара, обележен је на језеру Газиводе. Више
десетина учесника пливало је на температури мало испод нуле. Пливали су 33 метара
што симболизује број година живота Исуса Христа. Никола Милутиновић из Лепосавића
први је допливао до Часног крста. Данашњи догађај обележила је и једна веридба –
Милицу Ђурић, дугогодишњу учесницу овог верског догађаја, запросио је њен
изабраник.
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  Двадесеттрогодишњи Никола до Часног крста стигао је први иако му је ово први пут даучествује.  „Сама помисао на крст представља све у животу. Крст је све. Осећај је феноменалан ипрепоручујем свима да дођу, не због победе, већ због очувања традиције“, рекао је онизражавајући наду да ће се број учесника повећавати из године у годину.  Милица Ђурић из К.Митровице која је на овај посебан дан испрошена, каже да веридбуније очекивала данас али да, познајући свог, сада већ вереника Марка Николића, зналада ће се то догодити на неки посебан начин.    „Ово ми је шести пут како пливам, 2017. сам узела крст, 2021. прстен кући носим. Јануарје посебан месец за мене – Исусово рођење, мој рођендан и као трећа срећа, улазим умирну луку са Марком руку под руку“, рекла је Милица за КоССев додајући да је у шоку.  Наду да ће наредних година бити још више учесника, исказао је и Душан Борисављевићиз Грачанице.  
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  „Ово пливање, колико год да је хладно доноси с собом неко благостање и напредак такода треба сви да пробамо, бар једном у животу“, рекао је он додајући да је за Часни крсту Газиводу пливао два пута.  Двадесеттрогодишњи Борисављевић честитао је свима празник уз поруку: „Бог се јави“.  Пливање за Часни крст за њега представља пожртвовање на које је спреман за крст,рекао је КоССеву.  „Симболизује ми то колико је Бог велики – да увек се плива, да нема неких незгода, дасмо увек сви здрави, да нема прехладе и да после тога се осећам прелепо“.    Данашњи догађај пливања за Часни крст обезбеђивали су екипа Хитне помоћи из Домаздравља Зубин Поток, екипа Црвеног крста Косова и Метохије, као и рониоци.  „Пливање је ове године протекло у најбољем реду, нико од учесника није имаоздравствених или било којих других тегоба“, рекао је за КоССев Дарко Гвоздовић изЦрвеног крста КиМ.    Ову манифестацију већ годинама организује уз благослов епархије Рашко-призренске иподршку Канцеларије за Косово и Метохију Дом културе у Зубином Потоку, саопштено јеиз Канцеларије за КиМ.  Јужне вести: Две девојчице међу победницима у богојављенским тркама на југуСрбије  Најхрабрији и најсмелији пливачи у пет градова и општина на југу земље учестовали суна традиционалној манифестацији пливања за Часни крст, а ове године, уследепидемије вируса корона, осим мањег броја места где се одржавала трка, било је имање учесника. У Попшици код Сврљига до Часног крста прва је стигла 7-годишња СараТрајковић, 15-годишња Јована Јанковић из Сурдулице победила је на Власинском језеру,а међу пливачима у Владичином Хану, традиционално, био је и председник ОпштинеГоран Младеновић.  
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  Сваке године 19. јануара организује се пливачка трка на дан када Православна црква иверници прослављају празник Богојављење, а на нишком базену “Чаир” први је од 15пливача до Часног крста стигао 26-годишњи полицајац Милош Чичић који је по други путосвојио титулу “Богојављенски витез” јер је био победник и 2016. године.  Победу је, како је рекао, посветио својој девојци и породици.  Иако се за трку пријавило 19 такмичара, за троје су лекари пред сам старт установилида имају тахикардију, те им није дозвољено да се такмиче, док је један такмичар самодустао када је пипнуо воду.  
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  Пливало се и на Градском базену у Владичином Хану, где је учествовало 26 одважнихпливача из Владичиног Хана, Врања, Бујановца и Лесковца.  До Крста је први допливао 15-годишњи Виктор Димитријевић из Лесковца, а и овегодине пливачима се придружио председник Општине Горан Младеновић, који је наконизласка из воде кратко прокоментарисао своје учешће.  За пливање на температури испод нуле важно је бити физички спреман, али је многоважније имати воље и преломити у себи и својим мислима да уђете у ледену воду - рекаоје Младеновић.  Најмасовније је било у Сурдулици, на Власинском језеру где је учествовало 60 пливачаса целог југа Србије, а највише је било домаћих такмичара. Како кажу из Спортскогсавеза Општине Сурдулица, најбржа је била 15-годишња Јована Јанковић из Сурдулице.  
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  Село Попшица: Седмогодишња Сара Трајковић  Многи градови и општине одустали су од традиционалне манифестације, алиСврљижани нису желели да прекидају традицију, па су, иако се пријавило осморо, заЧасни крст симболично пливали Милан Младеновић и Милан Петковић који су поделилинаграду, велики сребрни ланац.  Традиција није прекинута ни у Попшици крај Сврљига, где је литургија најпре служена уманастиру Светог Архангела Гаврила у Пирковцу, а пливало се на природном базену уПопшици, а од 11 учесника, до Часног крста прва је стигла седмогодишња СараТрајковић.  На градском базену у Куршумлији данас је по 11. пут одржано пливање, а учествовало јешест пливача. Најбржи је био Стефан Ристовић коме је припала награда од 10.000динара и Часни крст.  Друго место и 8.000 динара освојио је Владимир Јовановић а треће место и 5.000 динараосвојио је Душан Недељковић.  (Агенције)  SNS: Hvala što ste bojkotovali plivanje za Časni krst, ali sledeće godine ćete morati, to neće bitipitanje ličnog izbora već obaveza! pic.twitter.com/G3jMcWLV2y— predrag popovic (@popovic_predrag) January 19, 2021    
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