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Одржано традиционално Богојављенско пливање за Часни Крст 
 
Уз подршку града Краљева, Богојављенско удружење Срба и месних 

заједница Витановац и Чукојевац, организовало је традиционално пливање за 
Часни Крст.  

Богојављенском пливању претходила је свечана литија, која је кренула из 
порте чукојевачке цркве посвећене Покрову Пресвете Богородице ка реци 
Морави, и молитва за пливаче. 

Тачно у подне, на Богојављење, 19. јануара 2020. године, преко осамдесет 
одважних учесника, међу којима је било и четири припаднице лепшег пола, 
пливало је за Часни Kрст на реци Морави. 

Према речима градоначелника др Предрага Терзића, град Краљево дуги 
низ година сарађује са месним заједницама Витановац и Чукојевац у организацији 
Богојављенског пливања за Часни Крст. 

„Радостан сам што је велики број житеља ова два села, али и других села и 
насеља у Краљеву, дошао овде како би пливали за Часни Крст. Велики број 
гледалаца је дошао да испрати ову манифестацију, која је српска православна 
традиција и треба да је настављамо из године у годину. Очекујем да ће наредне 
године бити још више пливача“, изјавио је градоначелник. 

Један од организатора манифестације Милан Вујичић, истакао је да је 
потребно много труда како би се организовала једна оваква манифестација и да 
то није само чин уласка у воду и пливања.  

„Сви пријављени ученисци морали су да прођу одређене прегледе. Такође, 
било је неопходно организовати пратеће службе: ватрогасце, спасилачке екипе, 
жандармерију, полицију, лекаре“, појаснио је Вујичић, па додао: 

„Ова манифестација нема такмичарски карактер, већ сви учесници који уђу 
у воду су победници“. 

Вујичић је нагласио да је подршка града Краљева била јако значајна у 
организацији овог догађаја, па се захвалио градоначелнику др Предрагу Терзићу 
који је дошао да подржи манифестацију и уручи медаље свим учесницима. 

Хладна вода и ниска температура нису сметале бројним пливачима који су 
се одважили да запливају за Часни Крст.  

Једна од малобројних припадница лепшег пола Слађана Радојичић 
Живковић из Витановца, која је протеклих година долазила на ову манифестацију 
као  посматрач, каже да је уз јаку вољу и с вером у Бога одлучила да ове године 
заплива за Часни Крст.  

Анђелка Ђорђевић, из Врњаца, која је први пут ове године пливала за 
Часни Крст, својим чином је хтела да подржи српски народ у Црној Гори. 

Богојављење је празник којим се прославља догађај који се десио 
непосредно након што је Св. Јован Претеча крстио Исуса Христа у реци Јордану. 
Док је Исус излазио из воде, Св. Јован је угледао како се небеса отворише, и 
Свети Дух у облику голубице сиђе на Исуса Христа, и са неба се зачуо глас Бога 
Оца: „Ово је Син мој љубљени, који је по Мојој вољи“. Овај тренутак представља 



објављивање Богочовека и јавно увођење Исуса Христа у спаситељску дужност. 
Због тога се на Богојављење православни верници поздрављају са "Бог се јави - 
Ваистину се Бог јави".  

Приликом Богојављенског пливања за Часни Крст, пливачи треба да 
препливају 33 метра, што симболизује број година живота Исуса Христа. 

 
  


