
Широм Србије дочекана Српска нова година; Молебан и спектакуларни ватромет у поноћ испред Храма Светог Саве у Београду
недеља, 14 јануар 2018 01:10

Широм Србије је дочекана и Нова година по Јулијанском календару, у већини градова су
организовани концерти и ватромет.

  

  

Нова 7526. година по старом календару у Београду је и ове године дочекана уз
традиционални спектакуларни ватромет на платоу испред Храма Светог Саве на
Врачару, као и уз концерте на отвореном испред зграде општине Звездара.

  

Весело је било и у осталим крајевима Београда, поготово у ресторанима и у кафанама.

  

Широм Србије прослава Нове године по јулијанском календару. У неким градовима и
туристичким центрима концерти на отвореном.
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У Београду ће Српска нова година бити обележена великим ватрометом испред Храма
Светог Саве, а једини организовани дочек је испред општине Звездара.

  

По традицији, Скадарлија је најпопуларнија око новогодишњих празника. Гости се
дочекују онако како ред налаже куваном ракијом.

  

"После тога служимо новогодишњу вечеру која се састоји од српских специјалитета, а
служимо и наше домаће вино. Госте ће забављати наш оркестар 'Има дана',
скадарлијска глумица Љиљана Јакшић, а у поноћ – трубачи", наводи Зоран Миловић из
ресторана "Има дана".

  

Млади се на дневним журкама увелико загревају за славље.

  

"Почело је загревање, матине је у току и спремни смо за новогодишњу ноћ и за дружење
целе ноћи", каже Иван Митровић из "Меркада".

  

У Новом Саду на више од 20 локација организују се концерти. Улазнице за наступе
Дивне Љубојевић, "Лајбаха", састава "Имар", чији ће специјални гост бити Слободан
Тркуља, Калиопи, Николе Врањковића, Душана Свилара са тамбурашима и модерног
циркуса "Кабаребре" са Александром Дујином, већ су распродате.

  

Ограничен број улазница преостао је за концерт Зорана Предина и Матије Дедића у
Новосадској синагоги, Паула Рича из Француске, Лага, Клауса и Тече у "Фабрици",
Нецонеа, "Фрајдеј свега", Јанчеза, Рашида и Јеах Лефта у "Квартету", а Нетикса,
Кодекса и Сензора у "Фирчи тинк танк студију", као и Марчела и "Напетог
квинтета/Мутант урбан денс ансамбла" у "Герила бару" и диско вечери у "Леденој шуми".

  

Велики број програма биће бесплатан за посетиоце.
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Дочек Нове године и ове године ће бити организован на Градском тргу у Чачку, уз
Дејана Петровића и Биг бенд оркестар, а у поноћ ће уследити раскошан ватромет.

  

Организовани дочек Српске нове године биће и Нишу, Јагодини, Сомбору и другим
градовима широм земље.

  

Вечерас се не спава 

  

У црквама је навече празнично бдење, молебан који се служи на крају сваке године. По
обичајном календару, вечерас се не спава. Обичај је да се у току ноћи служи врућа
ракија, вино и крофне.

  

Православна нова година у нашем народу се назива и Мали Божић, јер се на тај дан
завршавају божићне свечаности. У домовима је у сусрет празнику породица на окупу.
Трпеза је богата, уз неизоставну празничну печеницу.
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  Празничну честитку по обичају упућују најмлађи речима: "Честитам Вам Ново лето, штоимате да вам је сретно. Што немате Бог ће дати, да вас увек срећа прати".  Српска православна црква 1. јануара по јулијанском календару слави спомен у частИсуса Христа и Светог Василија, одакле и назив за јулијанску Нову годину - Василица.  На добробит и радост свих који славе. Посебно оних који о Малом Божићу почетакјулијанске године величају и празновањем Светог Василија - Крсног имена.  Београд: Дочек православне Нове године испред Храма светог Саве, молебан иватромен тачно у поноћ  Српска православна црква (СПЦ) упутила је позив грађанима да сви заједно молитвенодочекају православну Нову годину у Храму Светог Саве на Врачару. Молебан за почетакправославне Нове године биће служен у 23.30 сати.  Непосредно по завршетку Молебана, тачно у поноћ, биће организован ватромет,саопштено је на сајту СПЦ.  Српска православна црква је истовремено исказала захвалност Господу и молитву да"добротом благослови годину која настаје".  - Сачувај љубљене слуге твоје, благоверне и христољубиве хришћане православне,умножи дане живота њиховог у ненарушивом здрављу и даруј им успех у свим врлинама.Подари одозго и свим људима твојим добра твоја, здравље и спасење и у свему добарнапредак - неведено је у саопштењу.  Српска, Руска, Грузијска православна црква, Света Гора и Јерусалимска патријаршија,које поштују јулијански календар, у поноћ ће дочекати Нову годину.  Након дочека Нове године уприличеног 31. децембра на више градских тргова иокупљалишта, Београђани ће 2018. годину по старом православном календару и вечерасдочекати на више локација у престоници.  "Милиграм" и Џенан Лончаревић на Звездари  На платоу испред Градске општине Звездара (Булевар краља Александра 77) од 20.30сати почиње дочек Српске нове године, а тим поводом наступиће група "Милиграм" ипознати певач Џенан Лончаревић.  
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  Програм ће водити Милан Калинић, а улаз је бесплатан.  Мирис печења суботњег преподнева ширио се дорћолским улицама. Празнични ручакприпремао се од раног јутра, а на менију - во на ражњу!  И овог пута на светосавском платоу биће организован ватромет, а са служењемМолебана за улазак у Нову годину почеће се пола сата раније, односно у 23.30.  "Весели Божић" на Савском тргу  Вредан помена је и програм за малишане приређен на Савском тргу у окивруманифестације "Весели Божић". Најмлађе посетиоце ће забављати кловн Пера,аниматор, мађионичар и Дизнијеве маскоте, док ће за одрасле од 17 сати па све допоноћи бити приређен богат музички програм у којем ће се смењивати рок, поп и џезжанрови. И на овом месту улаз је бесплатан.  
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Фолк певачи у кафанама широм града  Према најавама, вечерашњи гости хотела "Југославија" веселиће се уз песме ПеђеМеденице и то по цени од 25 до 35 евра по особи, док ће у "Театру", где се улазнаплаћује 500 динара наступати естрадна уметница Сандра Африка.  У "Готику" се, уз бесплатан улаз и регуларне цене очекује наступ Милице Павловић, а у"Драгстору" ће жељни доброг провода дочек прослављати са Лексингтон бендом, узплаћање улаза у износу од 10 евра.  Због дочека Нове године трасе градског превоза биће измењене све до ранихјутарњих сати  Булевар краља Александра, на потезу од Голсвордијеве до Средачке улице, затворен језа саобраћај, а бројне линије градског превоза наредних сати саобраћаће измењенимтрасама, поручују у ГСП-у.  Наиме, због организовања дочека Српске Нове године на платоу испред зградезвездарске општине део једне од најпрометнијих градских саобраћајници биће затворенчак девет сати.  - Као што је и планирано, саобраћај је затворен у 18 сати и биће поново отворен тек у 3сата изјутра - истичу запослени у ГСП.  Они додају да се за сада саобраћај у овом делу града одвија без проблема, упркос томешто је неколико трамвајских и аутобуских линија изменило своје трасе или супривремено укинуте.  Београђани ће 2018. годину по старом православном календару и вечерас дочекати навише локација у престоници.  Међу трамвајима које ће измењено возити ове ноћи нашли су се они на линијама 5, 7 и14, а међу аутобуским саобраћајем коригованом трасом ће се возити на линијама 25,25П, 26, 32 и 66.  Сем тога, низ стајалишта у околини, као и трамвај 5 и линија ЕКО1 привремено сеукидају.  Како би путници што мање трпели, успоставља се аутобуска линија 6А на релацијиУстаничка – Вуков споменик. На линији ће саобраћати 5 возила (3 возила СП "Космај" и 2возила СП "Нови Београд").  С друге стране, они жељни нешто друкчијег, романтичнијег звука, своје место и овегодине могу пронаћи у Скадарлији, где ће се поноћ ишчекивати уз звуке тамбураша, какои доликује овој боемској четврти.  Младима посебна занимљива свакако је и журка која ће се организовати на Сајму, а накојој ће се пуштати домаћи и страни хитови са почетка миленијума - популарни"забавњаци". Улаз се наплаћује 500 динара.  Дочек православне Нове године на КиМ уз бика на ражњу и кувану ракију  У свим српским срединама на Косову и Метохији, уз традиционално печење бика наражњу и кувану ракију, те наступе естрадних звзда, вечерас ће на свечан начин битидочекана православна Нова година.  Очекује се да највише младих вечерас окупи у Грачаници, где ће наступити Гоца Тржани Биљана Сечивановић.  

  У Косовској Митровици програм ће, као и у Грачаници, почети у 21.00 час, а наступићепопуларна група "Зана".  У Лепосавићу је најављен наступ групе "Црвена јабука" којој је ово први наступ напросторима Косова и Метохије.  Косовска полицијска служба је саопштила је да су повећане мере безбедности на свимприлазним путевима српским срединама, као и у срединама у којима је организовандочек православне Нове године.   (Срна, Блиц)  
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