
Крушевац: На свадби сина Братислава Гашића владика,  5 свештеника и 500 званица
понедељак, 19 септембар 2016 20:59

 Венчање у Општини па у Цркви Светог Јована, испод Гашићеве иконе, а потом весеље
за 500 званица. Све је увече зачињено ватрометом.

  

  Сви фризерски салони у Крушевцу јуче су радили од ране зоре! Крушевачке госпође и
госпођице, али и гошће града, спремале су фризуре за „свадбу деценије“, како се у
Лазаревом граду назива венчање сина Братислава Гашићам Владана Гашића и његове
изабранице Драгане Стојановић.   

А на брду Багдала протекле недеље брзином муње постављен је огроман бели шатор, на
тераси ресторана „Багдала“, који је и реновиран баш због овог венчања. Крушевљани су
и у суботу опседали брдо Багдала, где је планирано весеље, и гледали како се њихово
омиљено шеталиште изнад града за тили час променило.

  

- Клупе нове, нова чесма, расвета, цвеће су посадили не знам ни када, ја се сваки дан
овде шетам, јуче га није било... Куд се то дете не ожени пре да нам раније овако среде
парк! Све блиста, прелепо је - каже за „Блиц“ једна Крушевљанка која је дошла да види
сватове и младенце.

  

А у кући Гашића, у чувеној Обилићевој у Крушевцу, одакле је потекло много
градоначелника и политичара, јуче у 10 почело је славље. Хармоникаш је свирао у
дворишту, чекао се почетак феште, да младожења крене по младу...
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У 13 сати младенци су стигли испред зграде Општине Крушевац, где су се и венчали у
чувеној Мозаик сали. Регистрацији младенаца у згради Градске управе присуствовало је
стотинак људи, углавном најближих рођака са младожењине и младине стране. За
старог свата Владан је изабрао свог ујака Драгана Јовића док му је кум био један од
другова. Као девери, младу су пратили Милан и Никола, Владанова браћа, а највеселије
биле су невестине пријатељице које су играле уз музику трубача.

  

Црквено венчање обавио је епископ крушевачки, владика Давид, који је младенце
венчао у Цркви Светог Јована Крститеља на Багдали, уз саслужење још петорице
свештеника из Крушевца и појање црквеног хора. Како је Црква Светог Јована
Крститеља (чији су ктитори браћа Братислав и Бобан Гашић а у којој је и икона са
њиховим ликовима) била мала за све који су желели да уђу, постављено је обезбеђење,
а читав догађај сниман је и камером монтираном на дрону. Нешто пре 16 часова у
ресторан „Багдала“ почеле су да стижу званице. Сала је сва у белом, обојена плавим и
розе светлима. Око 500 гостију забављао је оркестар Аце Софронијевића. Најављено је
да ће певати и Снежана Ђуришић, а изненађење за сватове требало би да буде наступ
Шабана Шаулића.
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  Позиву да уприличе породично весеље Гашића одазвали су се министри у Влади СрбијеВања Удовичић, Горан Кнежевић, Александар Антић и Зоран Ђорђевић, председникВладе Војводине Игор Мировић, посланик СНС Владимир Ђукановић, бившиградоначелник Ниша Зоран Перишић. Ту су били и градоначелник Крушевца ДрагиНесторовић, власник осам локалних телевизија у Србији Радоица Милосављевић, МилошНенезић, директор „Трајал корпорације“, директори јавних предузећа, фудбалери итренери ФК „Трајал“, чији је председник Владан Гашић као и запослени у ТВ „Плус“којима је младожења директор.  Гашић послао пиће и посматрачима  Око шатора и на платоу испред цркве било је приметно бројно обезбеђење које нијеимало пуно посла. Група од тридесетак Крушевљана, углавном бакица, стрпљиво јечекала да види младу. Пролазећи поред њих Братислав Гашић је упитао „Да ли вам јеврућина? Да ли сте добили неко пиће?“ а после неколико минута конобар је донеохладну минералну воду и сокове.  На месту где је некада била тераса ресторана „Багдала“, коју су Крушевљани деценијамаобожавали а која је потпуно пропала, сада је шатор, довезен из Хрватске. Шатор ипостављање кошали су 10.000 евра!  (Блиц)  
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