Във Видин отбелязаха тържествено празника на Свети Николай Чудотворец
Написано от ivailo
Понеделник, 07 Декември 2015 00:52

Във видинския храм „Св.Николай” бе отслужена тържествена света литургия от Негово
Високопреосвещенство Видински митрополит Дометиан, предаде репортер на Радио
“Фокус”- Видин .
//
След литургията Видинският миттрополит първи запали свещ в
светилника-кораб на св. Николай, намиращ се в храма. След него със запалена свещ
почетоха светеца и областният управител и кметът на Видин, много общественици и
граждани. Корабът е дарен на видинската епархия преди повече от 130 години от
богати фамилии, превозващи стоки по река Дунав. С литийно шествие начело с Негово
Високопреосвещенство Видински митрополит Дометиан, съпътстван от много духовни
лица, представители на институции и граждани, празнуващите се отправиха към
централен понтон - срещу Драматичен театър Видин, където беше отслужена молитва
за здраве и благоденствие на жителите на Видин също и заупокойна молитва за
загиналите моряци, рибари и търговци.Всички духовни лица и представителите на
институциите в града хвърляха венци и цветя в реката за здраве и благоденствие.
Срещу понтона в реката от малко корабче спускаха и вадеха от водата иконата на
Св.Николай в знак на почит към удавилите се моряци и рибари. Слизайки от понтона
всички се отправиха към подредените в близост софри с празничен курбан.
Членове на патриотичен клуб „Бдинци” по традиция всяка година участват в
празненствата, свързани с отбелязването на Никулден. Това каза за Радио “Фокус”-
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Видин Ивайло Иванов, член на УС на Национален съюз „Съединение”, към който са и
клубовете „Бдинци” по населени места. „По традиция от Митрополията всяка година ни
канят за празника. Винаги сме облечени в национални носии с автентичните оръжия за
онова време”, каза Иванов. Той уточни, че в програмата на клуба предвиждат за 14
декември откриване на паметна плоча съвместно със запасните сержанти и офицери
на КПП Връшка чука в памет на загиналите в Междусъюзническата, Първата световна
война и двама граничари. Самата паметна плоча, уточни Ивайло Иванов ще бъде на
мястото на изгоряла гранична застава в района на Връшка чука.
Радио “Фокус”- Видин
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