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Е месечен весник, гласи-
ло на Македонците во 
Северна Америка. 
Излегува во првата сед-
мица од месецот.
Првиот број на “Македо-
нија“ излезе на први ноем-
ври 1984 година и оттогаш 
весникот излегува редов-
но, секој месец уредуван 
од Танас Јовановски за-

клучно со октомври 2013-
та година од кога истиот е 
под уредништво на Соња 
Лозановска.
Почитувани читатели и 
соработници:
Вашите написи, комента-
ри, огласи, реклами, со-
општенија и друго треба 
да пристигнат во Редак-
цијата најдоцна до 1-от 
ден во месецот, за да би-
дат објавени во бројот за 
тој месец. 
ЗАБЕЛЕШКА: коментари-
те објавени на страниците 
на овој весник со потпис 
на авторите или изворот 
на информацијата се мис-
лења на истите и не секо-
гаш го одразуваат ставот 
на Редакцијата. 
Редакцијата на “Македо-
нија“ е одговорна само за 
текстовите без потпис. 
Материјалите испратени 
на адреса на овој весник 
стануваат негова соп-
ственост, освен ако за тоа 
претходно е постигната 
поинаква согласност. 
Помогнете го весникот 
Македонија, помагајќи го 
ја помагате македонската  
заедница, македонскиот 
збор, македонската висти-
на..

Со почит, 
Соња Лозановска
главен и одговорен 
уредник.

Техничко уредување и 
дизајн Соња Лозановска

Our address: 
Macedonia 

1840 Bloor Street, 
Suite 711

Mississauga, ON
L4X  1T2
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Македонија

Почитувани читатели,

Продолжувањето на нашата  мисија во зачувување на македонската култура, јазик, идентитет и 
традиции е невозможно без Вашата поддршка и помош. 
Затоа Ве покануваме да го помогнете и да се претплатите на весникот Македонија.  
Истиот ќе биде доставен во првата седмица од месецот до Вашиот дом или работно место.
Ви благодариме.
За информации контактирајте не’ на:

Phone: 905-625-9129
Cell: 416-827-0954
E-mail macedonia.canada@yahoo.com
http://www.macedonianewspaper.com/
facebook: Macedonia Newspaper 

Makedonija/Macedonia
1840 Bloor st. Suite 711 
Mississauga, On.
L4X 1T2 Canada

The Macedonian 
Orthodox 
Cathedral 

"St. Clement of 
Ohrid"

76 Overlea Blvd. - Toronto, 
Ontario - M4H 1C5

Phone: 416-421-7451; 
Fax: 416-421-0721

E-mail: info@stclementofohrid.com

St Ilija Macedonian 
Orthodox Church

1775 Bristol Rd W, 
Mississauga, ON
(905) 821-8050

St. Dimitrija 
Solunski 

Macedonian 
Orthodox Church

201 Main St N, Markham, ON
(905) 471-5555

St Nedela 
Macedonian 

Orthodox Church
485 Bayly St W, Ajax, 

ON L1S 6M7
(905) 426-5355

St. Nicholas 
Macedonian 

Orthodox Church
5225 Howard Ave, Windsor, 

ON N9A 6Z6
(519) 966-6257

St. Naum of Ohrid 
Macedonian 

Orthodox Church
1150 Stone Church Rd E, 

Hamilton, ON L8W
(905) 387-0111

Macedonian 
Orthodox Church 

St. Arhangel 
Michael, 

Phoenix Arizona.
22815 W Sierra Ridge Way   

Wittmann Arizona 85361-8774

CANADIAN 
MACEDONIAN 

PLACE
850 O’Connor Drive, 

Toronto, Ontario, 
Canada M4B 3L6
Ph: 416.755.9231

E: zcokov@
canadianmacedonianplace.com

E: mdonakovski@
canadianmacedonianplace.com

California Bar & 
Grill

914 Pape Avenue
Toronto, ON M4K 3V2

East York
Canadiana Flowers 

Eglinton Square
www.torontofl orist.com

(416) 265-6867
Najdova Vera Dr

2390 Eglinton Ave E, 
Scarborough, ON M1K 2P5

416-750-0200

The Mechanics 
Shop

79 Winter Ave
(416) 267-6033

Coffee Time Donuts
371 Old Kingston Rd, 

Scarborough, ON M1C 1B7

Lucas Automotive 
Services

6456 Kingston Rd, 
Scarborough, ON M1C 1L4

lucasautomotive.ca
(416) 284-199

Stari Grad
3862 Bloor St W, Toronto, ON 

M9B 1K9
starigrad.ca

(416) 916-2075
Markland Wood 

Pharmacy
4335 Bloor St W, Etobicoke, 

ON M9C 2A5

Old Mill Pastry 
Mississauga

9780 Burnhamthorpe Rd. W.
Mississauga, Ontario

(905) 232-5246
Royal Meats
3635 Cawthra Rd, 

Mississauga, ON L5A 2Y5
royalmeats.com
(905) 279-3261

NEWSPAPER Macedonia  AVAILABLE AT THESE LOCATIONS

Голема благодарност до нашите соработници:

Танас  Јовановски 
- поранешен уредник на весникот ,,Македонија’’, 

колумнист

Бил Николов за  Македонското Меѓународно 
движење за човекови права

Никола Петковски - креатор на крстозборот 
за весникот Македонија
Марија Ангелевски - ’’Рецепти со Марија’’
Зоран Андоновски – соработник,
Ташко Кубановски - за рубриката 
,,Афоризми’’(Постхумно)
Зоран Карапанчев - фотограф, соработник  

Боне Темелков соработник
Специјални Дописници:
За Македонците од Албанија известува 
Никола Ѓурѓај
Од Пиринска Македонија за весникот Македонија: 
Стојко Стојков 
Блага Дафовска во рубриката 
,,Поезија со повод,,
Славе Катин -соработник 
Колумнисти:
Горнан Јовановски
Диме Костов
Ристо Ристе (Мерко) за рубриката: 
,,До кога браќа мили Македонци,,

 
Месечен весник на  Македонците во Канада и САД
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МАКЕДОНСКА ПРАВОСЛАВНА ЦРКВА - ОХРИДСКА АРХИЕПИСКОПИЈА
       MACEDONIAN ORTHODOX CHURCH - OHRID ARCHBISHOPRY

АМЕРИКАНСКО-КАНАДСКА МАКЕДОНСКА ЕПАРХИЈА
AMERICAN - CANADIAN MACEDONIAN ORTHODOX   

DIOCESE
Возљубени во Христа 
Спасителот,

Да се радуваме во 
овој ден - затоа што 
Христос воскресна! 
Да се радуваме - за-
тоа што смртта е 
победена! Да се ра-
дуваме - затоа што 
вратите рајски пов-
торно ни се отворе-
ни! Смртта повеќе не 
владее со светот, но 
Животот. Гробот не 
можеше да го заддржи 
Оној кому вселената 
му е дом. Адот се ра-
зурна, кога пред него-
вите порти се појави 
Вистинскиот Бог, 
Кој дојде да го најде и 
спаси загубеното. 
Со Христовото во-
скресение се оттргна 
пред нас и последна-
та препрека кон не-
бесниот Едем - Рајот, 
кого нашите праро-
дители, извалкани 
од гревот на непос-
лушноста, го напу-
штија на почетокот 
од времето. Бог пов-
торно ни го покажува 
нашиот дом и не' по-
викува сите - дојдете 
при Мене, во домот 
на Мојот Отец има 
многу места. 
Оваа победа Христос 
ја извојува за нас, до-
аѓајќи на светот како 
Човек, живеејќи со нас 
и земајќи ги врз себе 
нашите гревови како 
тешко бреме, притоа 
останувајќи Самиот 
без грев, ги издигна 
на Голгота, ги распна 
на крст и ги внесе во 
гроб. А таму го најде 
паднатиот Адам и 
сите по него, па како 
Сонце кое не заоѓа, 
изгреа и ја освет-
ли темнината и ги 
раскина оковите на 
смртта. Затоа и пее-
ме на Господа дека со 
смртта, смртта ја 
победи!

Возљубени во Христа 
воскреснатиот,
Зад нас е великопо-
сниот период, кога 
се трудевме што по 

достоинствено да се 
подготвиме за овој 
ден. Така е со нашиот 
живот, се' што прави-
ме, правиме да биде-
ме спремни за денот 
на нашата средба со 
Бога. А Бог, по Своја-
та бескрајна милост, 
еве, не' удостои да го 
дочекаме и да се ра-
дуваме на Празникот 
над празниците, и 
Радоста поголема од 
секоја радост.
Во ова торжество 
на животот се со-
брани и остварени 
нашата вера, нашата 
надеж и пред се наша-
та љубов, а Воскре-
сението е нивното 
остварување. Велиг-
ден е ден кој ни ја дава 
силата да веруваме и 
да сведочиме, а тоа 
значи да имаме вера 
која ќе не' води кон 
бесмртноста и која 
ќе ни го осветлува 
патот по кој секојд-
невно одиме. Тоа е 
нашата света пра-
вославна вера, која  
сме повикани да ја 
предадеме како свет 
принос и на оние што 
доаѓаат по нас, та на 
тој начин да ја оства-
риме апостолската 
мисија која, всуш-
ност, на сите нам ни 
е дадена. 
Затоа е и нашиот по-
вик, како Црква, како 
семејство на Живиот 
Бог, да ги донесеме 
нашите најмлади, да 
им го покажеме нив-
ниот духовен Дом, 
да ги научиме на ви-
стината, правдата и 
љубовта. Ако во тоа 
успееме, ќе си оста-
виме бесценет залог 
за нашата иднина. На 
нашите идни поколе-
нија можеме многу да 
им дадеме, многу по-
веќе од материјални 
наследства, само ако 
ги научиме на воскре-
сенската вера и нели-
цемерната состра-
дална љубов, кои 
Христос ни ги покажа 
со својот беспреко-
рен живот. Тоа е бо-

гатство кое никогаш 
нема да се потроши.

Возљубени чеда во 
Господа,
Велигден е ден кој не 
завршува, ден кој ги 
спојува минатото и 
иднината, временото 
и вечното, божјото и 
човечкото. Овој ден 
е смислата на на-
шата вера и живот. 
Христос не дојде да 
се покаже Себе си, не 
дојде да ни покаже 
колку е голем и силен, 
па ние, како во теа-
тар, гледајќи Го, да се 
воодушевуваме на Не-
говата големина. Не, 
Христос не дојде на 
земјава за Себе, туку 
заради нас, па затоа и 
се' што прави - прави 
за нашето спасение. 
Неговите страдања, 
- осудата, исмевања-
та, маките и биења-
та, распетието на 
крстот и смртта - се 
страдања за нас и за-
ради нас, страдање 
во кое ние аскетски 
учествуваме во по-
двигот на постот, 
така тоа тоа што 

Нему Му се случува 
станува и наше стра-
дање. Но и Неговото 
Воскресение е наше 
воскресение. Затоа и 
ние, кои во Христа се 
крстивме, во Христа 
се облековме, за со 
Него и да совоскрес-
неме.
 Кога светот 
од нас ќе бара одго-
вор за смислата на 
нашето верување 
- ние само ќе испове-
даме: затоа што Хри-
стос воскресна! Тоа 
е Логосот што овој 
свет не го позна, а е 
смислата и причина-
та за нашето посто-
ење. И пред, но и по 
Христа има воскресе-
нија, како она на чети-
ридневниот Лазар, но 
тие се времени. Тие 
луѓе повторно го пре-
даваат своето тело 
на земјата, од која и 
бевме земени. Но Во-
скресението Христо-
во е вечно, непобедли-
во и целовито. А како 
стана тоа најголемо 
чидо - никој не се удо-
стои да види. Па како 
што никој не го виде 

создавањето на све-
тот, така никој не го 
виде и Воскресение-
то, бидејќи тоа е на-
шето пресоздавање 
во совршената мерка 
на нашето битие. 

Возљубени синови и 
ќерки на нашата Све-
та Православна Цр-
ква,
 П о м и н а в м е 
тешка година, испол-
нета со големи иску-
шенија и одрекувања. 
Светот се соочи со 
пандемиска закана и 
многу човечко стра-
дање, од кои, за жал, 
некои и го загубија 
животот и се пресе-
лија во вечноста на 
Царството Божјо. Да 
се помолиме и за нив 
и секогаш да ги имаме 
во нашите молитви, 
нив и за сите прет-
ходно упокоени наши 
сродници, Бог да им 
подари рајски насел-
би, та постојано да 
го гледаат блесокот 
на лицето Божјо, во 
вечна радост. Нека 
таа мисла не' води 
секогаш кога помис-

луваме на нашето 
минливо постоење и 
да не забораваме дека 
и ним, а и нам, верата, 
надежта и љубовта 
ни се најскапоцените 
дарови кои Бог секо-
гаш ни ги дава, и дека 
Тој ја победи смртта 
за нас!

Оној кој е гладен и 
сака да се насити, 
нека пристапи без 
страв кон Христа – 
Лебот на Животот!
Оној кој е вознемирен 
и сака мир да прими, 
нека дојде кај Него – 
Изворот на Мирот!
Оној кој сака да ги по-
беди смртта и гре-
вот во себе, 
нека пристапи кон 
Него – Победителот 
на смртта!
Оној кој сака да во-
скресне во вечен и не-
тленен живот, 
нека се соедини со 
Него – Христос Во-
скреснатиот!
Возљубени мои ду-
ховни чеда,
 Воскресенска-
та радост нека гори 
во вашите души, не 
само на овој ден - 
туку и во сите дено-
ви на вашиот живот. 
Пламенот од неа нека 
ги растопи нашите 
срца скаменети од се-
којдневните грижи, за 
да може светлината 
Божја да не' осветли 
и просветли, па сите 
заедно, во еден глас, 
радосно и победонос-
но да извикаме:
ХРИСТОС ВОСКРЕС-
НА - НАВИСТИНА ВО-
СКРЕСНА!!!

Мир и благослов 
Божји по повод Ве-
лигденските празну-
вања,

МИТРОПОЛИТ
НА АМЕРИКАСКО-КА-
НАДСКАТА 
МАКЕДОНСКА ПРАВО-
СЛАВНА ЕПАРХИЈА
г. МЕТОДИЈ

Македонска заедница
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Соопштение
Драги браќа и сестри, знаеме дека сите немаат Fa-
cebook профил, затоа отворивме YouTube канал, 
каде што би можеле во живо да ги пренесуваме 
Литургиите. На тој начин повеќе луѓе ќе бидат во 
можност да нè следат. За да бидеме во можност тоа 
да го направиме, ни требаат 1000 профили коишто ќе 
нè следат.
Ве молиме следете го нашиот YouTube канал

Dear brothers and sisters, we know that not everybody has 
a Facebook account, therefore we've open a YouTube ac-
count where the Liturgies will be live-streamed and to reach 
as much more people as possible. To be able to transmit, we 
need 1000 subscribers.
Please subscribe to our YouTube channel. 
Следете ги на Facebook во живо неделните служби и 
литургии од нашата црква.
Every Sunday follow our live stream on Facebook.

Св.Климент Охридски, Торонто
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Доколку имате прашања во врска со 
работата на црковната управа побарајте 
го претседателот, потпретседателот или 
секратарката на црквата, а ако имате прашање 
во врска со верата или со црковната служба 
побарајте го отец Сашо Целески. 

Управата на М.П.Ц. Св. Климент Охридски од Торонто 
предворена од претседателот Владе Димитриевски 

Ви го честита најрадосниот македонски православен 
празник ВЕЛИГДЕН со најубави христијански желби.

Почитувани Верници, драги Парохијани,
Исус Христос страдаше за нас и воскресна, се 

вознесе на небото. Нека силата божја го благослови 
нашето постоење, да ни' дарува здравје и сила да 

истраеме сите заедно во овие тешки времиња.

Hristos Voskresna!
Navistina Voskresna!

Велигден нè потсетува на преминот 
на Избраниот Божји народ од 
ропството, угнетувањето и очајот 
во Египет, до ослободувањето, 
радоста и надежта во Ветената 
земја. На Велигден го прославуваме 
Христовиот премин од отфрлањето, 
напуштањето на Неговите најблиски 
ученици, понижувањето, Неговото 
страдање и смрт на Велики 

петок, во животта, 
радоста и победата 
во Воскресенската 
недела, во првиот 
ден од седмицата. 
Преминувањето 
од очај кон радост, 
од смрт во живот, 
во себе вклучува 
минување низ неволји, 
сомнеж, назадување, 
страдање и агонија. 
Живеејќи затворени 
веќе една година, 
искусивме болест и 
анксиозност, сведоци 
сме на жалост и на 
бројни загуби. Сето 
тоа дава нова смисла 

на исчекувањето на Воскресението 
овој Велигден. Како Македонска 
православна црква и како 
православни Македонци во 
Канада, и ние преминуваме од 
изолација, загуба и вознемиреност 
кон заздравување, закрепнување 
и обновување на животот, каде 
што „Победата ја проголта смртта“ 

(1 Кор 15,54). Секој од нас го 
доби дарот на тој нов живот и 
моќта да го прифати и да живее 
според него. Тоа е дар што 
радикално го менува нашиот 
став кон реалноста на овој свет, 
вклучувајќи ги и болестите и 
смртта. Со Сопствениот премин, 
Христос ја претвори смртта во 
премин што води кон Царството 
Божјо. Злото и физичката смрт 
веќе не го имаат последниот 
збор во животот. Во Христа, 
нашите животи се исполнети со 
ветување за вистинскиот живот, 
којшто изобилува со надеж и 
вечна радост. Надежта и верата 
во Христовото Воскресение да нè 
одржува преку целиот наш живот, 
а особено во овој исклучителен 
период во време на светската 
пандемијата со Ковид-19. Христос 
Воскресна! Навистина воскресна!

Велигденска Порака од отец Сашо Целески парохиски 
свештеник во МПЦ  Св. Климент Охридски,Торонто
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St Ilija Macedonian Orthodox Church
1775 Bristol Rd W, Mississauga, 

ON L5M 2Y5
Phone: (905) 821-8050

Велигденска порака
_______________________________

Порака од претседателот на 
црковниот одбор во Св. Илија

Почитувани членови, 
драги пријатели, браќа и 

сестри,

Честитајќи Ви ги претстој-
ните Велигденски празни-
ци сакаме и овој пат да Ве 
потсетиме, а воедно и да 
Ве поканиме да одвоите 
дел од Вашето драгоцено 

време и во овие празнич-
ни денови да ја посетите 
нашата и Ваша црква “Св. 
Илија“. Онолку колку што 
е дозволено заеднички да 
се помолиме и да го про-
славиме Воскресението 
Христово кое е темел на 
нашата вера и најголем 
настан во историјата на 
човештвото воопшто.

Честитки по повод Ве-
лигденските празници 
испараќаме до сите наши 
парохијани и редовни 
членови, но и до целиот 
православен народ Ма-

кедонски. Црква-
та Христова е за 
сите луѓе, но осо-
бено нејзина зада-
ча е да ги собере 
сите свои верни 

чеда кои ја исповедува-
ат христијанската вера 
и затоа таа се нарекува 
Соборна, а Македонската 
православна црква, пак, 
има задача да ги собе-
ре своите верни чеда во 
Татковината и насекаде 
во светот. Црквата нe’ 
доближува до Бога и тука 
се чувствуваме вистин-
ски чеда Божји и браќа 
по род, вера и народност 
оти ние сме еден народ 
од Пирин, Егеј, Вардар 
и Преспа. Храмот Божји 
е местото за заедничко 
прославување на Бога, во 
него се молиме на нашиот 
мајчин македонски јазик. 
За верата во Бога и јази-
кот наш дадени се безброј 
жртви во минатото кои 
ние денешните генерации 
треба да ги почитуваме и 
славиме но и да се поучу-
ваме од нивниот пример и 
жртвите што ги дадоа. Во 

годините на ропството на-
шата Црква не само што 
успешно ја извршуваше 
својата мисионерска за-
дача - водејќи го народот 
кон вечното спасение, 
туку таа, како вистинска 
Мајка, се грижеше за 
своите верни чеда. Во неј-
зе ние “ израснавме“ како 
Македонци, а преку неа не 
само што беше зачувана 
верата наша Православ-
на, туку и целото наше 
културно наследство. 
Тогаш македонските ма-
настири беа училишта и 
универзитети каде се чу-
ваше, негуваше и усовр-
шуваше јазикот наш – ма-
кедонски и целата наша 
писменост и култура. Ние, 
што сме се определиле да 
живееме на овие просто-
ри, исправени сме пред 
голем предизвик: како на-
шите идни генерации да 
ја зачуваат верата наша 
прадедовска и како да го 
зачуваат јазикот наш ма-
кедонски!? Таа можност 
пак ви ја нуди Црквата. 
Црквата е наjпогодното 
место за Ваша духовна 

и културна интеграција. 
Нашата МПЦ “Св. Илија“ 
ви нуди можности да ги 
остварите и задоволите 
вашите духовни и кул-
турни потреби и тоа: 
редовна заедничка мо-
литва во празничните и 
неделните денови како и 
пошироко запознавање 
со Православната вера, 
во нормални услови за 
најмладите, редовно 
се одржува настава за 
веронаука и македон-
ски јазик секоја недела 
од 10 до 12 часот; тука 
е играорната група, за 
мали и поголеми, се ор-
ганизираа разни забави 
за децата по повод: Ко-
леде, Божик, Нова годи-
на, Прочка, Велигден и 
др. Но, успехот на овие 
и многу други активнос-
ти ќе зависи од Вас и 
од Вашето присуство и 
партиципирање во исти-
те кога условите тоа го 
дозволуваат.  

Се надеваме дека оваа 
пандемија што го парали-
зира целиот свет ќе завр-
ши, а со тоа ќе се создаде 

можност да се врати на-
шиот црковен живот пов-
торно во целиот сјај како 
предходно. 

Нашата црква “Св. Илија“ 
е новоизградена и функ-
ционална, но за одржу-
вање на истата неопходно 
е партиципирање и дона-
ција од сите Вас. Особено 
во ова кризно време се-
која помош е добредојде-
на. Црквата ќе им служи 
и на идните генерации, 
на сите наши идни рожби 
кои што ќе живеат во ова 
место и на овие простори. 
Тука Вашите новородени 
деца ќе се крштеваат, а 
тука, кога ќе дојде време 
и ќе се венчаваат. Сето 
тоа Ви дава обврска и 
Вам, драги родители, да 
бидете дел од оваа црква. 
Затоа учествувајте во неј-
зините активности.

Сега кога е неопходна Ва-
шата помош приклучете 
се и помогнете и бидете 
активен дел од неа. Вло-
жувајќи доброволен труд 
и финансии во неа денес, 

давате залог за вашата 
сопствена иднина како 
православни македонци. 
Неоспорно е дека во ид-
нина Црквата ќе ви треба 
Вам но Вие сте неопходни 
на Црквата денес, однос-
но сега. Затоа Ве повику-
ваме и овој пат да помог-
нете со Ваши донации за 
да имаме простор и мож-
ности во иднина да вложу-
ваме за други Богоугодни 
цели. Ја очекуваме Ва-
шата помош. Чувајте ја 
Црквата за да Ве сочува 
таа во иднина како право-
славни Македонци

Честити Велигденски 
празници. 
ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ!

АЦО КРСТЕВСКИ,
Претседател на црков-

ниот одбор

Посетете ја новата веб страница на црквата 
st-ilija.ca

Dear Brothers and sisters in Christ, 

On the eve of our biggest holiday, the Feast of All Holidays, Resurrection of 
Christ - Easter, let's look back at the past year. But despite the many intense and 

unexpected difficulties in our entire society and the whole world, we in our Church 
"St. Ilija ”we can still be thankful to God for all the blessings He gives us all. It is a 
way we can all connect if we take care to see all things with grateful eyes in God's 
Providence. We are also grateful to you and to all those who care for and pray to 

the Holy Prophet Ilija and ask God to help us with your prayers and other support. 
Your prayers, even at home, mean a lot to us and we pray for you every day. This 

is a normal and healthy relationship of a mutual Christian community, support 
with prayer and love that believers send to each other. This has been the case 
throughout the history of the Church, as it should be today. We will do our best 

and continue to pray for all. May we all be blessed to love one another and to learn 

to be more dependent on the Most high God Who loves us intensively in every mo-
ment of our lives and to always pray for His mercy to reach every person.

The Covid crisis affected us all. We are thankful to God for listening to us. For 
most of the past year, the Church was almost closed. Apart from holy services, 
more on-line or the presence of a small number of people, baptisms, weddings 

and other celebrations were absent, and thus the income of the Church was sig-
nificantly reduced. Your help is needed We from the Board of Directors turn to our 
donors and to you, dear friends, for practical help to help us so that we can fulfill 
our financial obligations in this terrible pandemic. Every dollar will be considered 
a blessing. Thank you for your help and may the mercy of our Lord and God and 

Savior Jesus Christ be on all of you. AMEN.
Your brethren in Christ,
The Board of Directors of MOC “St. Ilija", Mississauga

Цветници во црквата Св. Илија
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ST NEDELA
 MACEDONIAN ORTHODOX 

CHURCH 
AJAX, ONTARIO

Св. Недела, Ејџекс

PHONE: (905) 426-5355
485 BAYLY ST W, 

AJAX, ON
 L1S 6M7DIOCESE: 

MACEDONIAN 
ORTHODOX  

DIOCESE OF AMERICA
 AND CANADA

ЧЕСТИТ 
ВЕЛИГДЕН

Претседателот Славе Бунтески 
во свое име и во име на
 управата на МПЦ Св. Недела 
од Ејџекс на сите верници и на 
целиот македонски народ им го 
честита големиот христијански 
празник Велигден. 
Нека Христовото воскресение 
донесе радост во Вашите до-
мови, среќа, здравје и успех  Вам и на вашите најблиски. 
ЧЕСТИТ ВЕЛИГДЕН!
ХРИСТОС ВОСКРЕСНА - 
НАВИСТИНА ВОСКРЕСНА!

Велигденска порака
од отец 

Александар Зашов,
МПЦ Св. Недела Ејџекс

Драги браќа и 
сестри, мојата 

единствена порака 
за Велигден е да 
се чувате! Наша 

христијанска долж-
ност е да се грижи-
ме и да го чуваме 
нашето тело. Гос-
под Исус Христос 

рекол дека “нашето 
тело е храм на Све-

тиот Дух”, па според тоа, ние во време на оваа пандемија 
сме должни живи и со добро здравје да се сочуваме. Иако 
ни дојдоа тешки времиња, кога сме ограничени да појдеме 
во нашите Православни храмови, да си запалиме свеќа и 
да се помолиме за здравје на нашето семејство и нашите 
блиски, а и за покој на душите на нашите починати, сепак, 
како достојни Христови ученици, не треба да заборавиме 
дека Христос умрел и Воскреснал за нас, па според тоа “и 
влакната на нашата глава ни се избројани”. Нема ништо 
поважно за нас како Христијани, Македонци и членови 
на Македонската Православна Црква да веруваме дека 
Христос не нé остава и не нé заборава и ни ги услишува 

нашите молитви. За крај, би ви порачал: не го заборавајте 
нашето потекло, не ја заборавајте нашата вера, а и не ги 
заборавајте нашите преубави храмови кои што нашите 

претци ги изградиле, а ние се грижиме и ги разубавуваме. 
Помогнете таму каде што има потреба, затоа што така се 
вградуваме во Црквата и за сите ктитори и помагатели на 
храмот свештениците ќе се молат на секоја Литургија. Би 
ве замолил да се чувате и живи и здрави да воскликнете: 

ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ.
ХРИСТОС ВОСКРЕСНА!
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Hristos Voskresna!
Navistina Voskresna!

St. Dimitrija Solunski Macedonian 
Orthodox Church 

201 Main St N, Markham, ON L3P 1Y4

Phone: (905) 471-5555
Macedonian Orthodox Diocese of 

America and Canada

Велигденски честитки до македонскиот народ 
испраќаат управите во МПЦ Св. Димитрија Солунски од Маркам

Почитувани верници!
Ви го честитаме овој  животворен ден, кој е една и единствена основа на христијанскиот 
живот и христијанската надеж. 
Да ја искусиме целата сила на оваа Велигденска радост, зашто, само во светлината на 
Воскресението, животот добива вистинско значење.
Христос воскресе!
Со почит од управата на македонската правослвна црква Св. Димитрија Солунски од Маркам 
со претседателот Бале Гајтановски.

On behalf of the Zenska Sekcija of Sv.Dimitrija Solunski Markham-
We want to wish everyone good health, joy and prosperity this 
Easter and always. Sojna Aleksovski Miric

Нека ни' е честит 
Великиот ден-
Воскресение Христово 
и нека Господ ни' 
подари здравје, сила и 
верба,благослов, за да 
го сочуваме, негуваме  
она што ни' го дал како 
наследство, ХРИСТОС 
ВОСКРЕСЕ!“

Со почит,Отец Горан 
Ристевски свештеник во 
Св. Димитрија Солунски 
Маркам.
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отец Емил Атанасов, 
парохиски свештеник 

при МПЦ „Св. Никола“ во 
Виндзор

ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ

По повод Велигден, на сите православни Македонци, го честитам 
овој најголем и најсветол празник и посакувам на сите многу 
здравје душевно и телесно, силна и истрајна вера, радост, 
бодрост и храброст во овие искушителни времиња. (И помалку 
гледање ТВ, а повеќе корисна, креативна работа и молитва). И 
над се' Бог да ни го дарува Својот мир, верувајќи дека се' е во 
Негови раце.
И оваа година заради здравствените мерки кои ограничуваат 
собирање, по повод пандемијата, принудени сме, за доброто на 
сите да останеме дома и да не се собереме во нашите Цркви. 
Иако вакво нешто не се памети, радоста за Воскресението 
не може никој да ни ја одземе. Мерките ке ги почитуваме, но 
пред се'да се надеваме на Небесниот Лекар, нашиот Господ, 
Воскреснатиот Христос. Тој го победи најголемиот непријател на 
човечкиот род - смртта, па зар ќе се плашиме од некаква болест?!
Бог е секадеприсутен и живата Црква, како тело Христово, не е 
ограничена со време и простор, па со будно духовно внимание, 
внатрешна молитва, со надеж и љубов кон Бога и едни кон други, 
да се покажеме дека сме непобедлива Христова црква. ,,Не бој се 
мало стадо!", вели Христос. Нашите семејства се мали домашни 
цркви. Во една неделна молитва читаме: “Преку крстот дојде 

радоста за целиот свет!" Така, нека ова привремено тешко време 
на страдање и страв, Бог го претвори во Воскресенска радост 
и славење на победата на Христос над гревот, злото и смртта. 
Мрачната зима да ја претвори во расцутена пролет на верата, 
надежта и љубовта. Црквата поминала многу тешки периоди во 
минатото. Бог, секогаш ја подигал од пепелта и таа опстојувала. 
Да се држиме до Црквата како деца за својата мајка. Оти таа е 
управувана од Господ и е непобедлива и сигурна заштита!
Со надеж и во молитва кон 
Воскреснатиот Христос, 
Ве благословувам Вас, 
Вашите семејства и блиски 
и Ве поздравувам со 
најрадосниот поздрав:

ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ - 
НАВИСТИНА ВОСКРЕСНА!

St. Nicholas Macedonian Orthodox Church Community 
Centre

Address: 5225 Howard Ave, Windsor, ON N9A 6Z6
Phone: (519) 966-6257
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Мислења на читателите на весникот ,,Македонија

 Велигденски пораки до Македонците во деновите 
на Пандемијата....

Зоран Карапанчев, 
познат и признат 
македонски уметник 
на фотографија 
од македонската 

зедница во Торонто: 
Велигден треба да го 
препознаеме како Велик 
Ден, ден кој сведочи дека 
ништо не се завршува 
со вечно страдање, 
туку со раѓање нов и 
подобар живот. Во овие 
невремења на пандемија 
и политичка небитност се 
удостојуваме со чуство 
на надеж, љубов и вера 
во посреќна и поубава 
иднина во која животот 
ќе ја победи телесната и 
духовната смрт. Со овој 
најубав христијански и 
македонски празник да го 

чествуваме животот како 
браќа и сестри македонци, 
единствени и сплотени 
во заложбите за подобра 
иднина, а како луѓе кои се 
дел од севкупната човечка 
хуманист, за здравје 
насекаде по светов. Да 
го празнуваме денот на 
животот споделувајкји 
љубов и радост, 
пожелувајкји во секое 
срце темнината да биде 
победена од светлината. 

Честит Велигден!

Драги Стојковски-
претседател на 
Организацијата Обединети 
Македонци од Канада: 

Од мое лично име и од името на 
Организацијата Обединети Македонци 
во  Канада   Ви   го честитам  православ-

ниот христијански 
празник Велигден со 
желби за здравје на 
сите Македонци ши-
рум светот и сите да 
ја пребродиме пан-
демијата.

Драгица Димовска 
уредник и водител 
на Мaкедoнската 
Патриотска Радио 
Програма ,,Обединета 
Македонија,,  од 
Торонто:  

Мојата порака е убаво да си го 
поминиме овој наш христјански 
празник Велигден - Христовото 
Восресение, и другите празници 
што доаѓаат после тоа. Иако 
сме во Пандемија сепак со 
своите најблиски да си го 

прославиме овој голем празник така како што дозволуваат рестриктивните 
мерки . Да ги посетиме нашите цркви онолку колку е дозволено. Со нашите 
роднини и пријатели да можеме да си го честитаме овој голем празник 
преку социјалните мрежи или телефонски. Со вакцирањето полека се гледа 
крајот на пандемијата и само треба да се издржи и полека ќе се вратиме на 
нашето нормално. Пак нашите цркви за овој голем ден  ќе бидат полни со 
верници, со нашиот народ. Поздрав до 
вас и вашето убаво семејство , поздрав 
до сите читатели на овој прекрасен 
весник и до сите наши Македонци и 
Македонки во Македонија и светот,со 
нашиот христијански поздрав Христос 
Воскресна, Навистина Воскресна. 

Никола Делов, секретар на Организацијата 
Обединети Македoнци од Канада:

Христос Воскресе! 

Нека е среќен и благословен нашиот 
најголем православен христијански 
празник - Велигденот!
Мили браќа и сестри, веќе е втора 
година како нашиот најголем 
православен христијански празник 
Велиденот, денот на Христовото 
Воскресение и Вознесение го 
одбележуваме во многу тешки 
услови како одамна не биле. Го 
одбележуваме со измешани чувства 
на радост и тага.

 
Радост за Христовото Воскресение 
и тага за прерано и неочекувано 

починатите и упокоени наши роднини и пријатели, однесени од нашите прегратки 
и нашите срца од една грозна болест како никогаш порано.
Но, мили браќа и сестри, во нашата македонска илјади годишна историја имало и 

полоши, потешки времиња. Имало војни, колежи, палежи, прогони, раселувања, 
убиства, окупации, терор и многу други зла, но ние Македонците сите сме ги 
пребродиле, сме ги победиле. Не, ние не сме ги победиле зашто сме собрале 
силна војска и на теророт сме одговориле со терор, на убиствата со убиства, на 
колежите и палежите со колежи и палежи.

Ние сме миролјубив, гостолјубив, слободолјубив и боголјубив народ.
Ние секогаш на крајот сите зла сме ги победувале со Божја помош зашто нашата 
земја Македонија од Бога е благословена! Така ќе биде и овој пат кога покрај 
страшната болест која во неповрат ни ги носи најмилите, бројни душмани и 
сатанисти сакаат името да ни го земат и од корен да не сотрат.
Не! 

Тоа нема да им успее зашто нашето 
македонско име од Бога ни е 
дадено, во нашите срца е врежано, 
а што е од Бога дадено од Бога е и 
чувано! 
Нека е со среќа и за многу години да 
ни биде Велигденот!

Христос Воскресе! 

Нека е среќен и благословен нашиот 
најголем православен христијански 
празник - Велигденот!
Мили браќа и сестри, веќе е втора 
година како нашиот најголем 
православен христијански празник 
Велиденот, денот на Христовото 
Воскресение и Вознесение го 
одбележуваме во многу тешки 
услови како одамна не биле. Го 
одбележуваме со измешани чувства 
на радост и тага.

Радост за Христовото Воскресение 
и тага за прерано и неочекувано 

Македонска Заедница
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Протаставрофор Илија Донев-долгогодишен 
македонски свештеник на МПЦ-ОА Канада:

ВЕЛИГДЕН! На овој прекрасен и 
славен Празник над сите Празници 
нашите срца и мисли се исполнети со 
брилијантна светлина и радост оти го 
прославуваме Воскреснатиот Христос. 
Он е во нашите мисли сега и секогаш 
оти во целата Негова светост и слава се 
принесе Себеси како вистинска жртва 
за нашите гревови. Он е пред нас и со 
нас како Победител над гревот и смртта, 
принесувајќи го вистинскиот Свој живот 

преку Неговата благодат. Нашиот Господ на овој ден нè прегрнува 
повикувајќи не’ на возвишеност и пофалба и како наш Спасител и 
Искупител, нè води на патот на спасението осветувајќи нè за вечен 
живот. Преку нашата вера ние потврдуваме дека Христос Воскресна и 
во нас и ние сведочиме за Неговото Воскресение преку присуството 
на Св. литургија и преку причестувањето. Во оваа голема Тајна 
вистинската Крв на Воскреснатиот Господ е принесена за нас и во 
нас. Преку верата и примањето на Светите тајни ние се соединуваме 
со Оној Кој најповеќе не’ сака и љуби. Ова е суштинската врска и 
вистинскиот однос на Празникот Велигден и Светата причест. Ова е 
основата на прославата и служењето на секоја Света литургија низ 
годината.

 ХРИСТОС ВОСКРЕСНА! НАВИСТИНА ВОСКРЕСНА!

Мислења на читателите на весникот ,,Македонија

 Велигденски пораки до Македонците во деновите 
на Пандемијата....

Нада Димитрио- 
организаторка 
и активистка во 
Македонската 
Православна Црква Св. 
Димитрија Солунски во 
Рочестер, САД: 

И оваа година, пандемијата 
ќе ја афектира прославата 
на најголемиот христијански 
празник ВЕЛИГДЕН. 

Преживеавме ужасна година 
во карантин и до извесна 
степен се'уште сме социјално 
изолирани. Мојата Велигденска 
порака до Македонците во 
деновите на пандемијата е: 
"Велигден како време на 
рефлексија и размислувања 
нека не' потсети дека мораме 
да веруваме во поарно утре, не 

смееме да изгубиме 

надеж.
 Нека чудата на Велигден, на 
сите нас, каде и да сме ни' 
донесат здравје, мир и нов 
почеток".

 Митко Роштанковски-долго-
годишен активист, помагател 
и  член на МПЦ Св. Климeнт 
Охридски од Торонто и во Ор-
ганизацијата Обединети Маке-
донци во Канада:

На сиот македонски православни вер-
ници  би сакал да им го честитам најго-
лемиот христијан ски празник над праз-
ниците Велигден.

Навистина е тешко и жалосно кога нашите цркви и верници не можат 
да го празнуваат онака како што сме го празнувале.
Но, се молиме на Бога сето ова да помине и повторно да се собираме 
и да го пранзуваме животот, 
денес да го воскресниме Исус 
во нашите срца, да ги отвори-
ме душите за љубов и радост.
Нека ни’ е за многу години Ве-
лигден. Христос Воскресе!

Диме Костов, колумнист на весникот 
,,Македонија,,: 

Во ова тешко време, невреме, 
мојата Велигденска 
порака до Македонците 
во Македонија,потоа 
до Македонците во Егеј 
,Пирин, Мала Преспа и до 
Македонците од Дијаспората 
во Канада, Америка, 

Австралија и Европа е да се пазат, да се чуваат и себе 

си и своите најаблиски. Ова ви го кажувам како човек 
кој го победи овој вирус и од лично искуство знам колку 
е опасен по здравјето... на сите Ви посакувам Среќни 
Велигденски празници... Христос Воскресе...

Весна и Славе Трајковски 
активисти и организатори во 
МПЦ СВ. Илија Мисисага:

 Среќни Велигденски празници на сите 
Македонци во светот,здравје среќа и 
благодет во фамилиите ви посакуваме со 
единствена желба што побрзо да заврши 
пандемијата предизвикана од Ковид 19, да 
ни' продолжи животот каде што застана и 
никогаш да не се повтори 

оваа катастрофа што не’ најде, да бидеме единствени,да се сакаме и 
почитуваме, 
само така сите 
препреки што 
ни ги носи 
животот ќе 
ги победиме 
МАКЕДОНИЈА 
ВЕЧНА!
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Мислења на читателите на весникот ,,Македонија

 Велигденски пораки до Македонците во деновите 
на Пандемијата....

Горнан Јовановски- 
претседател на 
Пензионерското 
Друштво ,,Ривер 
Сајд,,- Св. Илија од 
Мисисага : 

Веќе се наврши една 
година и нешто повеќе од 

како пандемијата Ковид-19 
донесе ужасна глетка дури и 
го парализира целиот свет. 
Предизвика економска криза 
со што животот на граѓаните 
се отежнува и станува 
неподнослив, кај некои се 
појавуваат дури и несакани 
психолошки последици. Но 
сепак и во ова време на 
пандемија ние можеме да 
бидеме благодарни што имаме 
можност да се радуваме и 
духовно да се зближуваме со 
најблиските, иако виртуелно и 
според државните протоколи, 
чувството и љубовта се исти. 
И така сите ние со примарно 
однесување на некаков начин 
придонесуваме кон борбата 
за справување со оваа 
страшна и невидлива болест. 
Спротивно на тоа, короната 
не може да не спречи за да 

ја почувствуваме големата 
Велигденска радост, која ни 
дава сила, ни дава милост, 
љубов и утеха за да можеме 
да истраиме и во најтешките 
моменти. Толку величествена 
таа не зближува и обединува 
спиритуално и телесно, и ни 
овозможува Божествено место 
каде низ молитвите можеме 
да ја зачуваме нашата надеж, 
нашата љубов и милост кон 
Бога. Заедно со сите христијани 
низ светот го прославуваме 
Христовото воскресение и 
заедно се радуваме и веселиме 
на Христа спасителот. И како 
што е запишано : "Христос 
воскресна од мртвите и со 
смртта смртта ја победи, и 
на тие во гробовите живот 
им даде". Тој животодарец 
создал вечен живот во 
царството небесно. Од таму 

доаѓа и нашата велигденска 
порака: Ние како народ, пред 
се македонски, во моментот 
кога го славиме најголемиот 
христијански празник треба 
за момент да го свртиме 
вниманието кон нашата 
Татковина, чиј чеда сме ние. 
Љубовта кон Татковината може 
да биде голема и од далеку, 
ние чувствуваме потреба да 
сме свои на своето, ние ја 
имаме истата грижа и обврска 
кон светоста македонска. 
Нека Велигденската светлина 
ни ги отвори широко нашите 
патишта по кои чекореле 
многу наши прославени, таа 
иста светлина да не сплоти 
сите, со една мисла, со една 
желба, љубов и иста цел 
и заеднички да се бориме 
за да ги браниме и чуваме 
националните и духовните 

македонски посебности, затоа 
што, се што е македонско 
ние оставнина прадедовска, 
чувана и одбранета со крв. 
Нека ние честит празникот 
Воскресението христово - 
Велигден и да имаме среќни 
и благословени велигденски 
празници! Христос Воскресе - 
Навистина Воскресе! 

Цане Царовски организатор во 
македонската заедница во Лос 

Анџелес:

 За жал пандемијата 
изолира и донесе 
доста страв кај многу 
луѓе но, моето  и 
на мојата сопруга 
Снежана мислење 
е дека уште од 
почетокот лидерите/
политичарите ја 
претераа со нивните 
изјави, но да се 
надеваме и се молиме 

дека се ближи крајот на оваа страшна пандемија. 
Моја Велигденска порака: За многу години 
нашиот Православен Велигден! Слава, Мир и 
Љубов на секаде а најмногу во Македонија и 
Македонскиот народ. Оваа година преживеавме 
нешто чудно и страшно низ целиот свет што ќе се 
памети за долго време. Ковид вирусот ни' отвори 
дискусија и не' направи да размислиме како може 
животот да се промени 
скоро преку ноќ! Тешко 
можевме да замислиме 
дека можиме да живееме 
под вакви строги мерки и 
строга контрола! Нешто што 
требаше да е привремено 
остана повеќе од година а и 

тоа не е сигурно. Нека Господ Бог ни даде чисти 
мисли, разум и мир во душите да излезиме од 
овие збунети и нестабилни времиња. Велигден 
е ден кој не потсетува на сето лошо и добро кај 
нас луѓето и ни дава поука дека човекот е човек 
кога живее само за доброто на човекот! Христос 
Воскресна! Навистина Воскресна! 

Среќен Велигден  на сите Македонци во светот им посакува       
Македонското Патриотско Друштво ,,Никола Карев,,

Ана Дуковска, 
организатор во 
македонската заедница 
од Вашингтон, САД:

„Пиреј е троскотна трева, а некои 
ја викаат и коштрева. Ама ти колку 
сакаш кошкај ја, корни ја, таа пак не 
умира. Само малку да се допре до 
земјата и пак ќе се фати, ќе оживи, ќе 
потера. Ништо не ја ништи таа тре-
ва“. - вака го започна романот „Пи-
реј“, Петре М. Андреевски во кој пи-
шува за Македонскиот народ. Целиот 
свет, веќе втора година се соочува со 
непознат непријател. Се соочуваме 
со промени на нашите секојдневни 
рутини, се учиме на живот воден 
по правила, социјални дистанци... 

нешта кои многу тешко, скоро нево-
зможно да ги одвикне еден топол и 
друштвен народ како нашиот, Маке-
донскиот. Во време кога изгубивме 
многу свои, блиски, драги луѓе, во 
време кога се што посакуваме е да 
ни се сите наши на број и сила за да 
го пребродиме ова ново и непознато 
зло, на мојот, Македонски народ, му 
посакувам добро здравје и сила. Да 
не го напушти храброста никогаш. 
Секоја генерација има своја борба. 
За жал, оваа е нашата. И ќе ја до-
биеме. Колку лоша, толку и добра. 
Не натера да сфатиме колку сме 

си потребни еден на друг, колку ни 
значат семејните оброци, дружби-
те со пријателите, прегратките со 
најблиските, по Македонски. Посаку-
вам среќни и бериќетни Велигденски 
празници на мојот народ Македонски. 
На мојот „Пиреј". Христос Воскресна. 
Навистина Воскресна.
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ВЕЛИГДЕНСКО ПОКЛОНУВАЊЕ ПРЕД ГРОБОТ НА
ИСУС ХРИСТОС ВО ЕРУСАЛИМ

На Велигден во исчекување 
на церемонијата на Светиот 
пламен, кој во источните цр-
кви го симболизира Христо-
вото воскресение, по полноќ 
Црквата на Светиот гроб во 
Ерусалим се исполнува со 
светлина од свеќи – симбол 
на воскресението. Сите кам-
бани на древната црква чу-
каат во ритамот на силните 
пофални песни на радоста. 
Среде џагорот на следбе-
ниците се слуша повик кој 
постојано се повторува „Хри-
стос воскресна“ и одговорот 
„Вистина воскресна“.

Ерусалим е најсветиот град 
на јудаизмот, третиот најсвет 
град во исламот и свет град 
за христијанството. Тој е 
основан во IV век пр.н.е, 
затоа е еден од најстарите 
градови во светот и, според 
верувањата, тоа е местото 
каде од Земјата се оди кон 
небото. Во него во минатото 
се влегувало низ Златната 
порта и, токму низ оваа пор-
та Исус за првпат влегол во 
градот. Меѓутоа, во 1541 го-
дина, султанот Сулејман Ве-
личенствениот ја запечатил 
Златната порта и таа и денес 
е затворена.
Се смета дека Ерусалим 
како дом на три религии, не-
сомнено е многу блиску до 
небото, бидејќи токму таму 
човек може да биде сведок 
на сопственото духовно из-
дигнување, да најде мир и да 
се доближи до Бога да биде 
поттикнат да ги почитува и 
туѓите религии, зошто веру-
вањето во Бога е исто и за 
Евреите, и за христијаните и 
за муслиманите.
Аџилакот во Светата земја 
Израел, пак, е во поклонение 
на празниот гроб на Господ 
Исус Христос и посета на 
сите места каде чекорел и 
ги правел чудата опишани 
во Библијата. Аџилакот прет-
ставува поттик кон утврду-
вање на библиските вистини 
и кон искрена вера во Господ 
Исус Христос.
Ерусалим е градот на исто-
риската крстосница на мно-
губројните свети места. Тоа 
е град со мултиетничко насе-
ление, со посебна архитекту-
ра обликувана исклучиво од 
ерусалимски камен ваден од 
пустината со ритчеста кон-
фигурација од чии височин-
ки може да се види Мртвото 
Море. Инаку, постои закон 
уште од времето на Бри-
танците со кој се регулира 
изградбата на сите згради, 
куќи и други објекти, да би-
дат исклучиво со бел делкан 
камен.
Ерусалим е град на вечните 
убавини и на светите места. 
Низ милениуми населението 
на Ерусалим, но и тие што 
доаѓале и доаѓаат да му се 
поклонат, го воспевале и го 
воспеваат како град на веч-
носта, како центар на светот, 
како главен град, како град 
со голема политичка моќ… 

Според тоа тој има повеќе 
имиња што му се дадени во 
Светото писмо, во Мојсиеви-
те записи и во литературата. 
Израелците го нарекуваат 
Јерушалаим, од каде потек-
нува и денешното негово име 
– Ерусалим, што значи “град 
на мирот”. 
Меѓутоа, за постоењето на 
Ерусалим – градот на Христо-
вите маки, смрт и воскресну-
вање, во текот на последни-
те два милениуми не е врзан 
поимот мир. Ниту на едно 
свето место во светот не по-
текле толку потоци крв како 
овде. Никаде толку жестоко 
не се борело, никаде толку 
длабоко не се мразело и на-
паѓало како во овој свет град 
што се сместен на ладните 
и сиви карпи на планината 

Јуда. Трите светски религии 
– еврејската, христијанската 
и муслиманската, од градот 
направиле центар на раздо-
рот. Истовремено, никаде не 
се кажале толку многу молит-
ви како во Ерусалим.
Основно значење на зборот 
црква е „народ“. Црквата е 
народ Божји повикан да го 
сознае живиот Бог, да го 
љуби и да му служи. Ним 
Исус Христос им го доверил 
светото библиско откровение 
и затоа Црквата е „столбот и 
темелот на вистината“. Иако 
Црквата самиот Бог ја пови-
кал на постоење, неа ја со-
чинуваат обичните луѓе, чии 
погледи се обоени со духот 
на нивното време
Исусовото вистинско посла-
ние е разбрано дури по него-
вата смрт и неговото воскре-
сение. Имено, тој повикувал 
на вера и преданост и на-
стапувал како конечен судија 
за човечката судбина. Не 
објавувал само простување 
и спасение, туку со својот жи-
вот, страдање и смртта и го 
постигнал тоа!
Исус Христос е гласникот, 

ама е и срцето на пораката. 
Тој ги повикувал луѓето кај 
Бога. Тој самиот е тој пат до 
Бога. Почитувањето на Исус 
Човекот како Син Божји не 
извирало од некоја вообра-
зена побожност по неговата 
смрт, туку во длабокиот впе-
чаток што тој го оставил на 
своите ученици во трите го-
дини на своето дејствување. 
Неговото воскреснување ја 
продлабочило и ја потврди-
ло таа увереност. Без сом-
невање во неговата реална 
човечност, следбениците 
сфатиле дека Исус Христос 
чекорел со Господ.
Животот, учењето и смрт-
та на Исус ќе означат нова 
страница во историјата на 
човештвото. Во време кога 
Евреите го оплакуваат ури-

вањето на Храмот, ученици-
те на Исус од Назарет веќе го 
шират новото, христијанско 
учење. Ерусалим, градот на 
Исусовото страдање, смрт и 
воскресение, до денес ќе ос-
тане најголемо светилиште 
во христијанството. Затоа, 
секоја година повеќе од еден 
милион христијани од сите 
делови на светот доаѓаат во 
Ерусалим.
На Велики петок, пред Ве-
лигден, река луѓе минува низ 
Виа Долороса, по стапките 
на Синот Божји, на патот 
кон Голгота. На местото на 
распнувањето и смртта на 
Исус се наоѓа Црквата на 
Светиот гроб, позната уште 
како Црква на Воскресение-
то, единственото место под 
небесната капа каде што во 
исто време можат да се срет-
нат на молитва верниците од 
различни христијански заед-
ници.
Црквата на Светиот гроб која 
претставува симбол на един-
ството на сите кои веруваат 
во Исуса Христа, истовреме-
но е жив сведок на поделено-
то христијанство. Во не така 

дамнешното минато, тука 
доаѓало до тепачки, па дури 
и убиства меѓу свештениците 
од различните христијански 
заедници. Екуменизмот, за 
среќа, го истакнува заедни-
штвото во Христос за сметка 
на партикуларните разлики.
Сепак, како иронија на суд-
бината, клучевите на Цр-
квата од Светиот гроб тра-
диционално ги чува едно 
муслиманско семејство, да 
не се караат разединетите 
христијани. Исто така, и на 
Светиот гроб внатре, во цр-
квата, поделбата е видлива. 
Свои делови поседуваат Гр-
ците, Латините, Ерменците, 
Сиријците, Етиопјаните и 
Коптите.
Под Голгота се наоѓа Ада-
мовата пештера, во која, 
според преданието, почива 
првиот човек – Адам. Тука 
симболично се преплетуваат 
животот и смртта, минливо-
то и вечното. Адам е првиот 
човек, Исус последниот. 
Бидејќи, како во Адам сите 
умреа, така во Исус сите ќе 
оживеат. Исус, воскресну-
вајќи и воздигнувајќи се кон 
небото, ги носи со себе и 
првите грешници – Адам и 
Ева, спасувајќи ги, со својата 
жртва, сите што живееле и ќе 
живеат.
Слично како и Еврејскиот 
храм, и Светиот гроб бил 
осквернавен. На местото 
на Воскресението римскиот 
император Адријан ја поста-
вил на гробот фигурата на 
Јупитер. Меѓутоа, идолите 
не можеле да го уништат па-
метењето на луѓето кои во 
своите срца го чувале спо-
менот на Синот Божји. Нив-
ниот спомен ќе му помогне 
на царот Константин, првиот 
христијански владетел, да го 
лоцира местото на Исусово-
то мачеништво и да ја изгра-
ди Црквата на Светиот гроб.
Во Ерусалим е напишана 
највозбудливата приказна 
на нашата цивилизација. 
Тука Бог им се прикажал на 
луѓето, за првпат, во човечка 
лика. Тука вечниот живот ја 
победил смртта. Денес, во 
свеста и верувањето на ми-
лиони христијани Ерусалим 
е местото од каде што сè 
почнува и сè ќе заврши, на 
Судниот ден
Местото каде Исус е распнат, 
исто така, е дел од оваа цр-

ква и е поставено точно над 
местото каде што е гробот 
на Адам. Крвта помешана со 
вино која капела од телото 
на Исус, протекла низ гробот 
на Адам. Оттаму е симболи-
ката дека Исус со неговото 
воскреснување, всушност ја 
измил целата вина на човеч-
киот род.
Улицата Виа Долороса е не-
когашниот таканаречен Пат 
на Крстот кој води до Црквата 
на Светиот гроб на Исус Хри-
стос на ридот на Голгота. На 
патот до Голгота има чети-
ринаесет станици на Крстот, 
а на една од нив е статуата 
на Марија која ја симболи-
зира болката на мајката за 
синот што ќе биде распнат на 
височините на ридот. Бази-
ликата на воскреснувањето 
е веднаш до Светиот гроб и 
тука се малите остатоци од 
некогашната камена врата со 
која, според преданијата, бил 
затворен гробот.
Тоа е едно од автентичните 
места каде што илјадници 
верници одат по патот по 
којшто минал Исус Христос 
кога пристигнал во Еруса-
лим, на својата последна 
Пасха. Овде, секоја година 
на Велики петок, аџиите го 
минуваат патот на Крстот од 
местото на осудата до мра-
чната Црква на Светиот гроб 
кој традиционално ја вклучу-
ва Голгота и Гробницата која 
подоцна го прима Христо-
вото раскрвавено и изнем-
оштено тело. Наречен Виа 
Долороса или Пат на тагата, 
патот на Христос претставу-
ва блага кривулеста патека 
низ Стариот град.
Црквата е главна атракција 
и за туристите и за аџии-
те. Како огромен мозаик од 
капели, тунели и пештери 
со архитектонски остатоци 
што датираат од IV век, таа 
опфаќа широк спектар тра-
диции. Во неа се сместени 
последните „станици“ на 
Виа Долороса - последното 
патување на Исус до распну-
вањето.
С о 

црквата љубоморно раково-
дат пет компетитивни и често 
раскарани христијански де-
номинации: римокатолиците 
- кои тука се наречени и ла-
тини, грчките православци, 
ерменските православци, 
коптските православци и 
јакобитите. На таванот на 
црквата постои и мала капе-
ла на ортодоксните право-
славци. Понекогаш тензиите 
околу правата за чистење на 
црквата или за молење во 
определен дел на црквата 
преминуваат во насилство.
На Велики петок, пак, одат 
по патот Виа Долороса, за-
станувајќи пред приказите за 
страдањето на Исус Христос. 
Исто така, ноќта Црквата на 
Светиот гроб е преполна 
со верници. Во Црквата се 
собираат пет христијански 
заедници: римокатоличката, 
грчката православна, ермен-
ската православна, сириска-
та православна и коптската 
заедница – заедно со толпа-
та верници во исчекување 
на церемонијата на Светиот 
пламен, кој во источните цр-
кви го симболизира Христо-
вото воскресение.
По полноќ Црквата на Све-
тиот гроб се исполнува со 
светлина од свеќи – симбол 
на воскресението. Сите кам-
бани на древната црква чу-
каат во ритамот на силните 
пофални песни на радоста. 
Среде џагорот на следбе-
ниците се слуша повик кој 
постојано се повторува „Хри-
стос воскресна“ и одговорот 
„Вистина воскресна“.                                                                                    

Пишува Славе Катин

Македонија
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VICTIMS OF HOLOCAUST

Македонски Православен Календар 2021 
Подготвил Отец Сашо Целески, 

парохиски свештеник во МПЦ Св.Климент Охридски, Торонто
Macedonian Orthodox Calendar 2021 (by father Sasho Celeski)

Македонска заедница
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Happy Easter from the Ladies Auxiliary-St. Clement of Ohrid, 
Macedonian Orthodox Church, Toronto

As you know only 10 people are 
allowed to get inside the church. For those who wish to 
buy Kifli @ Kozeniatsi they can call the church at 416 
421 7451. Veligden May 2nd one the Ladies Auxiliary 
will be there selling the goods, open your hart either 
buying or donating. 
Thank you.

Акатист со петтолебие во Св. Климент Охридски, Торонто
Akathist to the Blessed Virgin Mary with the blessing of the five loaves

 at St. Clement of Ohrid, Toronto

Велигденски дарови за Св.Климент
По повод нашите убави Христијански 
Велигденски Празници, црквата Св.Климент 
Охридски се обнови 
со нови преубави 
покривки подарени 
од Митко и Виолет 
Ростанковски , како 
и две панделки на 
иконостасот. Едната 
е подарена од Енџи 
Јовановски и Алексис 
Јовановски, а другата 

е подарена од Лидија Гурбанска Брашнарски и 
Панче Брашнарски.

Дарителите Бог да ги благослови и стократно 
да им возврати.

Св. Климент Охридски, Торонто
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Dr.Valentina Peeva 
MD,MSc, FRCPC

Associate Professor 
Internal Medicine Specialist

ВИРУСОТ КОВИД -19, НЕГОВИТЕ НОВИ СОЕВИ И 
КАКО ДА СЕ ЗАШТИТИМЕ ОД ИСТИТЕ

Целиот цвет, вклучу-
вајќи ја и Канада се со-
очува третиот бран на 
КОВИД-19 пандемијата, 
предизвикана од ви-
русот Ковид-19,Severe 
Acute Respiratory 
Syndrome Coronavirus 2 
(SARS-CoV-2) и неговте 
нови соеви. Светската 
Здравстевна Органи-
зација (СЗО) прогласи  
почеток на пандемијата  
пред повеќе од една го-
дина. Од тогаш досега 
има околу126 милиони 
потврдени позитивни 
случаи, а  вирусот одн-
сесе околу 2 милиони и 
800 илјади животи ши-
рум светот. Бројките во 
Канада, засега сe околу 
960 илјади потврдени 
тестирани Ковид случаи 
и 22.850 илјади смртни 
случаи.

СТРУКТУРА НА 
ВИРУСОТ 
КОВИД-19 

Најнапред накусо ќе го 
опишам самиот вирус, 
со што полесно би се 
разбрал механизмот  
на кој инфекцијата со 
истиот се превенира.
Ковид-19 е инфективно 
заболување предизви-
кано од гореспомена-
тиот вирус SARS-CoV-2. 
Илустрацијата на виру-
сот, покажана на слика-
та подолу овозможува 
подорбо да се разбере 
неговата структура.

Како и другите вируси, 
вирусот SARS-CoV-2  е 
партикл од генетски ма-
теријал обвиткан со  3 
вида на протеини (М, Е 
и S). Сивата (централно 
поставена) површина го 
претставува генетскиот 
материјал и  има за цел 
да ги поврзе трите вида 
на протеини заедно.  
Портокаловите топчиња 
се т.н. membranous 
(M) протеини ја дава-
ат структурата на ви-

русот. Тие помагаат 
да се идентификуваат 
вирусите помеѓу себе. 
Жолтите топчиња се 
т.н.envelope (E) про-
теини и им помагаат на 
црвените иглички т.н. 
spike (S) протеини да 
се закачат за клетките 
во инфицираниот ор-
ганизам. Тие се најма-
лите од структурните 
протеини на вирусот, но 
докажано е дека имаат 
важна улога во регули-
рање на размножување 
на вирусот. Овие S про-
теини му овозможуваат 
на вирусот да ја атакува 
клетката кога ќе дојде 
во контакт со неа. Бо-
цките на S протеинот 
формираат еден вид 
круг или  “corona” ефект 
околу јадрото,  заради 
кој вирусот и го има  до-
биено името.
Овие групи на протеи-
ни му овозможуваат на 
вирусот да влезе во ор-
ганизмот, да се врзе за 
клетката и да направи 
копии од самиот себе 
(да се реплицира).
Вирусот се пренесува 
како аерокапкова ин-
фекција  т.е. преку плун-
ката или преку секрет 
од носот кога инфици-
раната индивидуа ќе се 
искашла или ќе ќивне.

НОВИТЕ СОЕВИ 
НА ВИРУСОТ 
КОВИД-19 т.н. 
VARIANTS of 

CONCERN (VOC)

Како што е познато 
во Светот од Декем-
ври,2020 се појавија 
нови соеви,кои се 
всушност мутанти на 
основниот облик на Ко-
вид-19 вирусот.Тие на-
стануваат со мутација 
на гореспоментаиот  S 
протеин, кои ги прави 
овие нови соеви да се 
однесуваат малку пои-
наку. Докажано е дека 
тие се пренесуваат до 
50% полесно и побрзо 

и допринесоа да дојде 
до т.н. трет бран на пан-
демијата, кој е во тек.
Трите нови соеви  кои 
досега се регистриарни 
во Канада се:
-   Британски ( B 1.1.7)
- Јужно Африкан-
ски ( B1351) и
- Бразилски (P1).                                                                                            
Британскиот сој е најм-
ногу застапена од овие 
три нови соеви, со засе-
га  7400 случаи во Кана-
да. Со Јужно Африкан-
скиот  сој има потврдено 
позитивни вкупно 270 
случаи и истиот прв пат 
се појави во Декември.
Бразилскиот сој, прв пат 
се појави во Декември 
во Бразил, на 7 Фебру-
ари во Канада. Досега 
има вкупно регистрира-
но околу 260 случаи.

ПРЕВЕНЦИЈА 
ОД КОВИД-19

Како што е познато Ко-
вид-19 е вирус, кој како 
и останатите вируси не 
се третира со антибио-
тик. Антибиотицте се 
ефикасни во третманот  
на инфекциите предиз-
викани од  бактериите и 
од таму не се користат 
за превенција и/или 
третман на инфекции 
со Ковид-19. Единствен 
случај кога може да се 
употеби антибиотик е 
доколку во болнички 
услови се констатира 
дека постои  бактериска 
ко-инфекција, надоврза-
на на основната вирус-
на инфекција. 
Примената на вакци-

ните е единствен  без-
беден, ефективен и 
најсоодветен превен-
тивен  начин  во бор-
бата против Ковид-19. 
Вакцината има главна 
цел да го припреми  ор-
ганзимот да се бори со 
вирусот доколку  дојде 
во контакт со него и да 
го намалат ризикот за 
развивање на болеста. 

НА КОЈ 
МЕХАНИЗАМ 

РАБОТАТ
 ВАКЦИНИТЕ?

Механизмот на кој рабо-
тат вакцините е  со тре-
нирање на човечкиот 
имунолошки систем да 
го препознае и да се 
бори против вирусот. 
За да го постигне ова, 
вакцината се состои од 
одредени мали молеку-
ли, делови од вирусот  
наречени антигени, кои 
го поттикнуваат имуно-
лошкиот одговор кога 
ќе се внесат во организ-
мот. Со инјектирање на 
антигенот во организ-
мот, имунолошкиот сис-
тем на организмот учи 
како да:
• го препознае ан-
тигенот
• продуцира анти-
тела, кои ќе се борат со 
антигенот
• го запамети ан-
тигенот за во иднина
Доколку организмот 
дојде во контакт повтор-
но со вирусот, имуноло-
шкиот систем ќе го пре-
познае антигенот и ќе го 

нападне пред вирусот 
да биде во можнсот 
да предизвика болест.
Освен антигенот,кој е 
главен составен дел на 
вакцините, тие содр-
жат и други компоненти 
како:
• адјуванти (соли 
на алуминиум) - кои по-
магаат да се поттикне 
имунолошкиот одговор 
на вакцината
• презервативи и 
стабилизатори - кои ја 
држат вакцината ста-
билна кога таа се тран-
спортира и чува

ВАКЦИНИ КОИ СЕ 
ОДОБРЕНИ ВО

 КАНАДА

Во моментов од Health 
Canada одобрени се за 
употреба во Канада се  

следните вакцини:
• Pfizer-BioNTech 
– одобрена на  9 Деќем-
ври, 2020
• Moderna – одо-
брена на 23 Деќември, 
2020 
• Astra Zeneca 
– одобрена на 26 Фе-
брураи, 2021(за возраст 
над 55 год) 
• J a n s s e n 
(Johnson & Johnson) – 
одобрена на 5 Март, 20
21                                   
Pfizer-BioNTech и  
Moderna se т.н. mRNA . 
Самиот назив mRNA се 
однесува на месеџер 
рибонуклеинска кисели-
на - молекул кој ги снаб-
дува  клетките во орга-
ниизмот со инструкции 
како да произведуваат 
протеини. Мessenger 

RNA содржи генетски 
инструкции како да го 
напарви SARS-CoV-2 
spike (S) протеинот, кој 
се наоѓа на површината 
на самиот КОВИД-19 ви-
рус. Кога организмот ќе 
биде вакциниран, него-
вите клетки ќе ги прочи-
таат генетските инструк-
ции како рецепт и ќе го 
продуцираат spike (S) 
протеинoт. Откако овој 
протеин е направен,тој 
се лоцира на површина-
та на клетката. Тогаш, 
имуонолошкиот систем 
на организмот препо-
знава дека овој протеин 
не му припаѓа нему (не е 
негов) и почнува да пра-
ви имунолошки одговор 
со производство на ан-
титела. Овие антитела 
му помагаат на организ-
мот да се  бори против 
вирусната инфекција. 
вирусната инфекција.

Продолжува на 
следната страница

Вие и Вашето Здравје
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Astra Zeneca и Janssen (Johnson & Johnson)

Astra Zeneca и Janssen (Johnson & Johnson) 
се т.н. вектор-базирани вакцини, каде се 
употебува генетски модифициран вирус т.н 
“вектор” . Овој “вектор” најчесто е аденовирус. 
Аденовирусите спаѓаат во групата на 
вируси,кои предизвикуваат настинка. Постојат 
многу видови на аденовируси кои се користат 
како вектори со децении наназад за други 
вектор-базирани вакцини.Кога ќе биде дадена 
вакцината, векторот вирус кој се содржи во 
вакцината, поттикнува продукција на т.н S 
протеин во организмот. Тоа ја поттикнува 
истата имунолошка реакција како и mRNA 
.Нашиот организам не го препознава овој 
протеин како свој и почнува да го активира 
имунолошкиот одговор преку  синтеза на 

антитела.Овие антитела ќе реагираат кога ќе 
дојдат во контакт со  вирусот Ковид-19 и го 
бранат од вирусната инфекција.

Овде е неопходно да се напоменат новите 
сознанија во врска вакцината на Астра 
Зенека. Истата однеодамна има ограничена 
употреба во неколку Европски земји.Од 30 
Март, Канада  како мерка на претпазливост 
ја  ограничи употребата на оваа вакцина на 
популација постара од 55 години, се додека 
не се добијат понатамошни инструкции од 
NACI (Canada's National Advisory Committee on 
Immunization). Причината за ваквата одлука 
е што во моментот се водат истражувања 
за случаите на  формирање на тромби, 
посебно во мозокот,за кои се верува дека се  

предизвикани од вакцината. Вакви случаи 
не се регистрирани во Канада, засега. Но, се 
регистрирани во некои Европски земји и тоа 
претежно кај жени под 50 години.
Точниот  процент на случаи и точниот 
механизам на настанување на тромбите по 
земањето на вакцината не е познат и  во 
моментов уште е под инвестигација. 
Во заклучок, засега NACI  препорачува да 
се продолжи со употребата на Астра Зенека 
вакцината во Канада  на возраст над 55 
години, бидејќи не е докажано дека стварање 
на тромби во оваа возрасна група, а истото 
население е од зголемен ризик за Ковид -19 
инфекција.

Вакцината  се дава 
со инјектирање  во 
делтоидниот мускул 
на рамото. Вакцината 
на Pfizer  се дава со 
инјектирање на 0.3 мл, 
а на Мoderna, Astra 
Zeneca и на Janssen 
по 0.5 мл.

Сите вакцини,освен 
онаа на Jans-
sen потребно е да 
се примат во две 
дози, во период 

од 4-12 недели помеѓу првата и втората за 
да организмот развие соодветен имунитет. 
Вакцината на Janssen (Johnson & Johnson) се 
дава во една единствена доза.Организмот 
постепено ги продуцира антителата откако ќе 
биде вакциниран и потполниот имунитет се 
постигнува 2 недели после втората доза за 
трите вакцини што се даваат во две дози или 
две недели после дадената единствена доза за 
Janssen.

 Досега околу 12% од населнеието на Канада 
ја има примено првата доза од некоја од 
гореспоменатите вакцини.

ПОСТАПКАТА НА ВАКЦИНАЦИЈА

  НЕСАКАНИ ЕФЕКТИ
Освен новите 
горе споменати 
несакани ефекти 
од вакцината Астра 
Зенека,кои се уште 
се под истражување, 
можните несакани 
ефекти од вакцина 
против Ковид 19 
се минорни, како и 
несканаите ефекти 
од сите други 
вакцини: болка  и 
црвенило на местото 
каде инекцијата 
е ставена, 
малаксалост, болки 
во мускулите, главоболки  и покачена телесна температура.

Сериозни несакани ефекти како алергиска реакции се 
многу ретки и се потврдени само кај индивидуи кои имале 
претходни силни алергиски реакции.
Овде би напоменала дека алергиска реакција доколку се јави 
е предизвикан од polyethylene glycol (PEG) или некоја друга 
супстанција, кој служи како стабилизатор во вакцината. 

Слични 
стабилизатори се 
користат во сите 
вакцини, така да 
ризикот за алергиска 
реакција после 
примање на Ковид 
-19 вакцината не е 
поголем од ризикот 
при примање на било 
која друга вакцина.

Со вакацинација на 
населението ќе се 
намали ширењето 
на вирусот, ќе 
се помогне да 

се изгради групен имунитет (herd immunity), ќе се стопира 
пандемијата и секој од нас побргу ќе се врати на нормалниот 
начин на живеење.

  Dr.Valentina Peeva 
MD,MSc, FRCPC
Associate Professor Internal Medicine Specialist

Вие и Вашето Здравје
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Боне (Боби)
 Темелков: 

Како инцијатор и еден од 
организаторите на овој 
протест чувствувам обвр-
ска јавно да се заблаго-
дарам за подршката која 
доведе до овој масовен 
протест.Сакам јавно да се 
заблагодарам до сите 

партии и нивни лидери,си-
те организации,активисти 
но највеќе на македон-
скиот народ кој даде це-
лосна поддршка и излезе 
масовно на улица за Сло-
бода на Браќата Уставо-
бранители и Македонија.
Благодарност до сите мои 

соработници од
 "Македонците во Све-
тот"и одличната логисти-
ката во Македонија бла-
годарност до учесниците 
во завршната церемонија! 
Без сите вас овој протест 
немаше да биде тоа што 
беше.

Нашата борбата за слобо-
ада на Уставобранители-
те и Македонија незапира 
со овој протест,енергијата 
која денес се чувствише 
во Македонија ни дава го-
лема сила да продолжиме 
во борбата, продолжува-
ме со притисокот во 

многу блиска иднина се 
до конечно прифаќање на 
нашите барања за слобо-
да на браќата уставобра-
нители и предвремени 
парламентарни избори во 
Македонија. 

Одборот на 
Македонците 

во светот
 
Семакедонскиот народен 
протест одржан на 25 Април 
2021 година, помина во мир-
на и достоинствена атмос-
фера, како што доликува за 
македонскиот народ. Нешто 
повеќе од 20.000 Македонци 
од цела Македонија, изле-
гоа на скопските улици под 
македонските знамиња, обе-
динети како никогаш досега.
Организаторите, Македон-
ците во светот, успеаја да го 
обединат целиот опозициски 
блок содржан од политички 
партии, организации и здру-
женија, но и многу разочара-
ни гласачи на владеачката 
коалиција и политички опре-
делени. Со обединувањето, 
Македонците докажаа дека 
знаат и умеат да работат 
заедно кога станува збор за 
доброто на Македонија. По 
повод четиригодишнината од 
кревањето на македонскиот 

народ против државниот 
удар од страна на власта 

во Собранието на Р. Маке-
донија на 27 април 2017-та 
година, македонскиот народ 
повторно се собра во знак на 
револт за неправедно осуде-

ните браќа токму од тој ден.
Со интонирањето на албан-

ската химна во Собранието 
на Р. Македонија и со неле-
галниот и насилен избор за 
претседател на Собранието, 
власта го прекрши Уставот    

и Де-

ловникот на Собранието на 
Р. Македонија. Искористу-

вајќи го патриотизмот и емо-
ционалниот набој на толпата, 
вратите на Собранието беа 
отворени, при што по целиот 
процес потоа, настрадаа па-
триотите кои што ја бранеа 

македонската држава. Во 
ниту еден момент, оние кои 
што ги отворија вратите од 
Собранието, не подлегнаа 
на никаква одговорност пред 
законите на Р. Македонија. 
Исценираното дело, резулти-
раше само со небулозна пре-
суда за уставобранителите 
за извршување на кривично 
дело: Терористичко загрозу-
вање на уставниот поредок и 
безбедноста од член 313 од 
Кривичниот законик, по на-
рачка од власта.
Од тогаш до сега, иселе-
ниците работат активно за 
помош, поддршка и правда 
за неправедно осудените 
уставобранители и нивните 
семејства.Имено, пред наро-
дот се читаше и декларација-
та на Македонците од светот, 
која ќе биде доставена до: 
Претседателот на Републи-
ка Македонија, Собранието 
и Владата, политичките пар-
тии, здруженија и верските 
заедници во Македонија, 
како и до македонските за-
едници и организации во 
светот: Обединетите Нации, 
Советот на Европа, Евро-
пската Унија, НАТО, ОБСЕ, 

но и до странските амбасади 
и мисии во Македонија. Во 
декларацијата се бара пра-
ведно судство и независно 
јавно обвинителство, кои што 
ќе бидат ослободени од пар-
тиски влијанија и притисоци, 
а не да бидат злосторничко 
здружени со Владата против 
човековите права и слободи 
и правниот поредок на др-
жавата. Исто така, во неа се 
бара и одговорност за сите 
судии и јавни обвинители за 
нестручното и несовесно вр-
шење на функцијата. 
Поддршката од македонски-
те иселеници во ниту еден 
момент нема да изостане, 
се' додека уставобранители-
те не ја добијат заслужената 
правда од судот.
Протестот е првиот чекор кон 
семакедонско заедничко деј-
ствување на македонскиот 
народ, партиите и здруже-
нијата. Активностите нема да 
престанат се' до паѓањето на 
оваа антимакедонска Влада. 

Од организаторите, 
Македонците во светот

Семакедонски народен протест за ослободување на 
уставобранителите - Македонија се крена на нозе!

Македонија
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Семакедонски народен протест за ослободување на 
уставобранителите - Македонија се крена на нозе!

Македонскиот на-
род денес сплотено 
излезе на масовен 
протест против од-
маздничкото и сади-
стичко однесување 
на власта кон уставо-
бранителите. Власта, 
на чело со СДСМ, во 
обид да го прикрие 
насилното доаѓање 
на власт, со наместе-
ни судски процеси, 
скриени докази и 
неколкупати проме-
нети изјави пикна 
во затвор патриоти, 
лица кои влегоа во 
собранието во обид 
да го одбранат уста-

вот на Македонија.          
Власта на чело со СДСМ за патрио-
тите и уставобрани изрече затвор-
ски казни од 268 години 
и шест месеци. Пресу-
дата за насилствата во 
Собранието на 27 април 
2017 година, познат 
во јавноста како „27 
април“, беше изречена 
на 15 март 2019 година 
во Кривичниот суд во 
Скопје.Оваа политички 
мотивирана пресуда 
остави деца без ро-
дители, кои растат со 
надеж дека ќе дочекаа 
нивните неправедно 
осудени татковци да 
ја видат светлината на 

денот и да ја дочекаат неправедно 
одземената слобода.

Христијан 
Мицкоски ВМРО-ДПМНЕ:
Преку глава му е на народот од не-
правди, мафија и криминал, слобо-
да за Уставобранителите!
Македонија е жива и повеќе од тоа, 
народот врие. Излезе народ на 
улица. Преку глава им е на луѓето 
од неправди, од мафија, од крими-
нал, од неспособност.   Слобода за 

устовобранителите!
 Ќе се бориме заедно за испра-
вање на неправдите и одго-
ворност без оглед за кого се 
работи.
 Честитки за сите кои прису-
ствуваа, но и за оние кои со 
своите срца се за истите цели.
 Да живее Македонија! 

Љупчо Ристовски
-ИНТЕГРА: Потребен е катали-
затор на процесите, а освен ниш-

товност на националната навреда 
'северна' и нејзино испарување од 
јавниот простор, нема друг моќен за-

маец за одржливо обединување на 
националниот отпор.
Сега е момент за храброст и од-
важност. А тие политички партии 
кои ќе се плашат и колебаат, да не 
случајно си го навлечат гневот на 
т.н. 'длабока држава' и ќе продол-
жат да компромизираат со 'север-
на', народот ќе мора да ги изолира 
како бактерија и да бидат отфрле-
ни од македонскиот национален 
организам, како туѓо, страно тело.
Народот го покажува патоказот, 
дека излезот од живата кал во 

која се туркаат Македонците и тат-
ковината Македонија е враќање и 

востоличување на МАКЕДОНСКОТО 
НАЦИОНАЛНО ЕДИНСТВО, преку 
НАТПАРТИСКО опозициско партнер-
ство, без преемство во лидерството. 
Тоа се всушност и основите на пону-
дениот Меморандум за антивладин 
фронт за соборување на Владата на 
СДС*, кој ИНТЕГРА го понуди во но-
ември 2020.
Колку побрзо се сфати и прифати 
оваа визија на ИНТЕГРА и од домаш-
ната опозиција и од дијаспората, тол-
ку побрзо ќе се извлечеме од живата 
кал, во која некој упорно не втурнува.
Памет во глава, мудроста на сцена.

Македонија

Родителите на овие деца нe се тepopисти
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Семакедонски народен протест за ослободување на 
уставобранителите - Македонија се крена на нозе!

Aндриjaна Jaневска: На пpoтecтот пеев без надомecт, секогаш 
сум на бpaникот на татковината

Иако неколку седмици на-
зад беше најавувано дека 
македонската химна за 
време на завчерашниот 
протест во Скопје ќе ја 
изведе оперскиот певец 
Игор Дурловски, како из-
ненадување за јавноста 
покрај него се појави и 
пејачката и виолинистка 
Андријана Јаневска. Тие 
заедно ја изведоа химна-
та, а Јаневска за „Фокус” 
вели дека се решила да 
запее на протестот откако 
ја контактирале организа-
торите на истиот.
-Беше договорено да 

отпеам неколку патриот-
ски песни, а за химната не 
оставија да се договориме 
со Игор. Пред настапот 

имавме една проба, се до-
говоривме кој што ќе пее, 
и тоа беше тоа. Инаку, си 
носев свој микрофон, но-

сев две маски (кн95 и хи-
руршка) и максимално се 
придржував до мерките за 
заштита од вирусот – по-

јаснува Андријана.
На прашањето дали наста-
пила за да даде поддршка 
на протестот или пак ста-
нувало збор за платен 
ангажман, таа вели дека 
настапила без надомест. 
Околу поделените ставо-
ви на јавноста за протес-
тот на кој се бараше ос-
лободување на осудените 
за нападот на Собранието 
од 27-ми април 2017 го-
дина, Јаневска вели дека 
не стравува поради тоа 
што нејзиниот настап на 
протестот би можел да се 
одрази негативно кај неј-

зините слушатели, кои не 
го поддржуваат истиот.
-Не гледам зошто би се 
одразил негативно мојот 
настап. Секогаш сум била 
и ќе бидам на браникот на 
татковината онака како 
што можам и умеам – ра-
скажува пејачката, која 
во 2019 година заедно со 
Дурловски, во пресрет на 
Денот на независноста на 
Македонија, Осми Сеп-
тември, направија препев 
на легендарната песна на 
Пепи Бафтировски „Завет-
на”.

На 90 години ја испочитува 
химната, стана и пееше за Гоце, 
Питу, Даме, Јане… 
Иако никој немаше да и се налути 
највозрасениот учесник на 
вчерашниот народен протест во 

Скопје Катерина Трајкова, сепак 
стана од својата инвалидска 
количка и пееше исправена за 
Гоце, Питу, Даме, Јане... (Катерина 
во јуни ќе наполни 90 години а 
на протестот дојде со помош на 

нејзините најблиски. “Вакцинирана 
против коронавирусот Катерина 
Трајкова, која во јуни полни 90 
години, денеска излезе и се 
приклучи на протестот во Скопје, 
#Македонија повикувајќи на 

владеење на правото и правдата 
во државата. Членовите на УМД со 
седиште во Мериленд, Катерина 
Трајкова и Милка Трајкова се 
гордеат со својата Баба”, објавија 
вчера на Фејсбук од Обединетата 

македонска дијаспора. Една од 
нејзините желби на Катерина 
Трајкова е да дочека слобода за 
македонските уставобранители за 
кои вчера и таа протестираше.

Ачкоска 
Виолета: 

Историчарката 
Виолета Ачкоска 
со одбрани 
зборови за 
народот што 
и' се случи на 
власта на СДСМ 
на протестот за 
ослободување 
на осудените 

и затворени за 
настаните од 27 
април 2017 година. 
„Да ја сакаме 
МАКЕДОНИЈА 
е наш долг и 
наш аманет за 
идните генерации. 
Покажавме 
дека имаме 
чиста љубов за 
татковината и 
за оние кои го 

бранеа газењето 
на нејзиниот 
устав, прогласени 
за терористи. 
Убав ден, полн 

сончевина и 
надеж. Искра… 
голема искра 
свети!“, 

Отец Ивица 
Тодоров:
СОНЦЕТО
македонско повторно из-
грева, СИЛНО!
Протестот или собир за-
сведочи дека Македонци-
те ја научиле лекцијата! 
Покажа зрелост, која по-
рано недостасуваше! По-
кажа дека Македонците 
ги надраснаа политички-
те партии и хипнозата од 
култот на личноста! 
Покажа дека веќе СЕ 

ИМАМЕ, покажа дека има-
ме став, подготвеност за 
судир на мислења и ста-
вови, осет за заедништво, 
осет за вистински и реа-
лен национален 
интерес! 
Покажа и хра-
брост и реше-
ност за правда 
и ослободување 
на оние кои беа 
жртви на подло 
сценарио! 
Покажа дека за-

ложбата „МАКЕДОНЕЦ 
на МАКЕДОНЕЦ му е 
брат, а не непријател“ 
не е веќе фраза, а ре-
ална сила!

Слобода за 
Јане Ченто 
(преземено од Фејзбук)
Македонци, вие не 
сте само херои, туку и 
светци.
За вас, сите жртви се 
заслужени. 

Голема 
благодарност до сите !
Ова не се заборава 
Чувајте ги маиците, 
чувајте ги знамињата, 
чувајте ги паролите, ЌЕ 
ПРОДОЛЖИМЕ 

УШТЕ ПОЈАКО И УШТЕ 
ПОСИЛНО! 
Да живее Република 
Македонија!

Македонија
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ЛУИЏИ ДИ МАЈО (Luigi 
Di Maio), министер за 
надворешни работи и 
меѓународна соработка 
на Република Италија
БЕНЕДЕТО ДЕЛА ВЕ-
ДОВА (Benedetto Della 
Vedova),
заменик државен секре-
тар на Република Ита-
лија
ВИНЧЕНЦО ЧЕЛЕСТЕ 
(Vincenzo Celeste),
директор на Одделот за 
Јадран и за Балканот на 
Генералната дирекција 
за Европската Унија при 
Министерството за на-
дворешни работи
на Република Италија
ГОРДАН ГРЛИЌ-РАД-
МАН, министер за наво-
решни работи на Репу-
блика Хрватска
ВАЛТЕР ФЛЕГО,
хрватски пратерник во 
Европскиот парламент, 
од Истра
Напомена:
Содржината на писмото 
до сите адресирани по-
литичари е идентична, 
освен во делот каде што 
се спомнуваат Републи-
ка Италија, односно Ре-
публика Хрватска.
Предмет: Ослободу-
вање на политичките 
затвореници во Репу-
блика Македонија
ЛУИЏИ ДИ МАЈО, ми-
нистер за надворешни 
работи и меѓународна 
соработка на Република 
Италија

Почитуван,
како македонски и 
хрватски интелектуалец 
и јавен деец, слободен 
сум да ви се обратам 
со молба да ги вложите 
сиот свој дипломатски 
и политички авторитет 
и влијание Република 
Италија пред највисо-

ките инстанци на Евро-
пската Унија да побара 
итно стопирање на сите 
натамошни дејствија 
околу приемот на Ре-
публика Македонија во 
тоа високо европско 
друштво, и да издејству-
ва целосен мораториум 
врз сите натамошни ак-
тивности во таа смисла, 
се' додека во Република 
Македонија безусловно 
не бидат пуштени на 
слобода сите политички 
затвореници, осудени 
во монструозните мон-
тирани политички про-
цеси во врска со наста-
ните од 27 април 2017 
година за наводен теро-
ризам, со драконски за-
творски казни во вкупно 
траење од 211 години, 
како и се' додека не им 
се организира и не се 
одржи праведно, објек-
тивно судење за уче-
ството во настаните на 
тој ден, кои, всушност, 
беа на нивото на инсце-
нирани нереди и груби 
туркања во просториите 
на Собранието, предиз-
викани поради апсолут-
но антиуставното и вон-
процедурално, насилно 
конституитрање на ма-
кедонскиот парламент.
Актуелната власт на 
премиерот Зоран Заев 
тогаш бескрупулозно се 
послужи со своите поли-
тички и партиски сосема 
потчинети и узурпирани 
тела на највисоките суд-
ски власти во државата, 
за да може со тие, во по-
новата историја на Ев-
ропа невидени политич-
ки процеси и пресуди, 
на сите граѓани на Репу-
блика Македонија да им 
втера страв во коските и 
да го оневозможи секој 
натамошен отпор кон 

неговата безобѕирна 
авторитарна моќ која, 
како што сигурно ви е 
веќе добро познато, 
длабоко е потоната во 
корупција и криминал, 
во безобѕирно поништу-
вање на медиумските 
и на човечките слобо-
ди, во бројни молион-
ски корупциски афери, 
од рекетирањето на 
видни деловни луѓе и 
претпријатија, па се' до 
директна цврста повр-
заност со балканската и 
другите мафии и нејзи-
ните најопасни босови, 
по кои се распишани 
европски и светски по-
терници, а на кои ток-
му властите на Зоран 
Заев, на сите од ред, 
им издале македонски 
пасоши со лажни имиња 
и дури со нив биле во 
најблиски и најдиректни 
контакти, за што све-
дочат низа документи 
и документарни фото-
графии, со што им ово-
зможиле на тој начин 
слободно да се движат 
низ разни европски др-
жави, и им осигурувале 

и престој и криминално 
дејствување во и од Ре-
публика Македонија кон 
други земји.
Република Македонија 
денес е единствената 
земја на просторот на 
слободна и цивилизи-
рана Европа во која по-
стојат политички затво-
реници, кои притоа се 
држат по македонските 
затвори во нехумани и 
животно загрозувачки 
услови. Станува збор 
главно за луѓе од помла-
да и на средна возраст, 
меѓу кои некои се и со 
позначајни здравстве-
ни проблеми, а повеќе-
то од нив се истакнати 
македонски интелекту-
алци.
Под силниот притисок 
на јавноста и за да ја 
намали политичката 
штета на своја смет-
ка пред домашната и 
пред светската јавност, 
Заев беше приморан 
да ги пушти на слобода 
неколкуте исклучител-
но видни македонски 
уметници и интелекту-
алци, меѓу кои беше и 

македонскиот баритон 
со светска слава Игор 
Дурловски, откако не-
праведно одлежаа во 
затвор по половина го-
дина или подолго, а на 
останатите им понуди 
„да се покајат“, што тие, 
не чувствувајќи се ви-
новни, енергично и со 
индигнација го одбија. 
Меѓу нив најистакнато 
име е Јане Ченто, внукот 
на првиот претседател 
на Президиумот на АС-
НОМ (Антифашистичко-
то собрание на народ-
ното ослободување на 
Македонија) Методија 
Антонов – Ченто, пр-
виот претседател на Де-
мократска Федеративна 
Македонија (од 2 август 
1944), легендарен ма-
кедонски национален 
патриот и политичар, кој 
во повоените југосло-
венскои политички чист-
ки доживеа токму таква 
судбина: на монтира-
ниот политички процес 
е осуден, и како поли-
тички затвореник и осу-
деник е грубо одстранет 
од тогашниот политички 
и јавен живот, за потоа, 
во тие нехумани услови, 
во 1957 година да згас-
не и неговиот живот.
Неговиот внук, триесет 
и двегодишниот адво-
кат, татко на малолетно 
четиригодишно дете, 
кое досега лично не го 
видел, бидејќи токму 
толку долго се наоѓа во 
строг политички затвор, 
Јане Ченто, осуден на 
15 години затвор под 
обвинение за терори-
зам (Апелациониот суд 
казната му ја намали на 
13 години), се најде на 
чело на македонските 
уставобранители, и ста-
на симбол на македон-

скиот бескомпромисен 
национален отпор кон 
срамната, ненародна, 
авторитарна, корум-
пирана и криминална 
власт на Зоран Заев.
За в недела, на 25 април 
2021 година, во Маке-
донија е закажан голем 
народен протест, и тоа 
без политички обележја, 
со барањето Јане Чен-
то и сите Уставобра-
нители безусловно да 
се пуштат на слобода, 
и да им се организира 
праведно судење за 
учествувањето во горе 
спомнатите немили на-
стани.
Почитуван, Ве молам, 
заземајќи се, од на-
ведените причини, во 
самата Република Ита-
лија и пред највисоките 
инстанци на Европската 
Унија за мораториум на 
сите натамошни актив-
ности околу започну-
вањето на преговорите 
со Република Македо-
нија за нејзино примање 
во ЕУ, како и за итно 
ослободување на ма-
кедонските политички 
затвореници, да го иска-
жете демократскиот дух 
со кој со право се гор-
дее италијанскиот на-
род, со кој македонскиот 
народ и сите граѓани на 
Република Македонија 
негуваат одамнешно, 
длабоко и посведочено 
пријателство и заемна 
благонаклоност.

(писмата се пратени во 
очи на протестот за сло-
бода на Уставобраните-
лите, одржан на 25-ти 
април)

АЛДО КЛИМАН СО ПИСМА ДО ЕВРОПСКИ ПОЛИТИЧАРИ: 
Ослободување на политичките затвореници во РМ, 

осудени за „27 април“!

ВМРО-ДПМНЕ ќе се бори заедно со народот за исправање на сите 
неправди

Народот врие, преку глава 
му е од неправди, слобода за 
Уставобранителите!
Нема ден да нема скандали и 
криминал.Владата на Заев е 
најнеспособната влада до сега, и тој 
владее само со шиканирање.Илјадници 
луѓе излегоа и кажаа НЕ за неправдите 
на Заев. Народот е незадоволен додека 
криминалци се на власт, народ лежи во 
затвор затоа што го бранел Уставот.
ВМРО-ДПМНЕ ќе се бори заедно 

со народот за исправање на сите 
неправди, и одговорност за секој, без 
разлика за кого се работи.
Даваме целосна поддршка за 
Уставобранителите.Потребно е случајот 
повторно да се отвори и  неправедно 
осудените да добијат шанса да ја 
докажат својата невиност.
Еден ден неправедно осуден човек 
е како цела вечност. Не смееме да 
толерираме неправди.

Македонија
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Dr. Stojko Stojkov is the Co-President 
of United Macedonian Organization 
“Ilinden” PIRIN, a political party rep-
resenting the Macedonian minority of 
Bulgaria and member of the European 
Free Alliance.
The European Union (EU) proudly 
espouses to build a society in which 
inclusion, tolerance, justice, solidarity 
and non-discrimination will prevail. The 
promotion of freedom, human dignity, 
equality, rule of law and human rights 
form part of the so-called “Copenhagen 
criteria” which candidate-countries 
need to fulfil before joining the EU. 
Through such a process, the old ‘sick-
nesses’ of the continent are ‘healed’ 
and left in the past, thus ensuring a 
better future for all.
Well, at least that is the theory. In real-
ity, human rights and in particular mi-
nority rights, have been relegated to the 
bottom of the list of priorities for Euro-
pean integration. Let me illustrate with 
a sad and true story. Eight decades 
ago, fearful of losing part of its terri-
tory, communist Bulgaria determined 
that the only solution was to assimilate 
its minorities into a “unified socialis-
tic Bulgarian nation.” This was done 
through a series of so-called “revival 
processes”, targeting – in different 

periods – all traditional minorities set-
tled in Bulgaria, such as Turks, Roma, 
Pomaks, Macedonians etc. The assimi-
lation of ethnic Macedonians began in 
1963 under dictator Todor Zhivkov who 
proclaimed that, “such minority does 
not and 
cannot 
exist in 
Bulgaria”, 
sending 
hundreds 
of people 
to prisons 
and in-
ternment 
camps. 
After the 
fall of communism in Bulgaria, as-
similation of Macedonians continued. 
The EU, out of geopolitical concerns 
(i.e. wanting to pull the region out 
of Russia’s grip) accepted Bulgaria 
without the country having fulfilled the 
criteria for minorities. The European 
Free Alliance (EFA) rightly objected 
and demanded that Bulgaria recognize 
the Macedonian minority before being 
admitted to the EU. Sadly, the majority 
of the MEPs cared more about geopoli-
tics than justice and human rights, and 
thus EFA’s proposition lacked majority 

support in the European Parliament.
In the Council of Europe, no less than 
14 judgments of European Court of 
Human Rights against Bulgaria and 
in favour of the Macedonians has not 
changed the situation. The EU contin-

ues to ab-
solve itself 
from human 
rights 
issues, 
especially 
minorities, 
which are 
left to the 
mercy of 
member 
states. 

That is, everything is left to the “good 
will” of the member states. In Bulgaria, 
this good will has an evil intent, where 
minorities are treated as enemies of 
the state, are a “danger to national 
security”, imperil “the unity of the na-
tion” and “threaten territorial integrity”. 
This is the reality of everyday life for 
members of the Macedonian minority in 
Bulgaria.
But the problem does not end here and 
does not remain only within the borders 
of Bulgaria. Like any untreated disease, 
it is now spreading and threatening to 

‘infect’ the Union itself. Encouraged by 
its acceptance as a member of the EU 
together with its totalitarian and anti-
minority policy, Bulgaria is now trying 
to impose its will on other countries. 
Having been admitted without recog-
nizing the Macedonian minority, now 
Sofia officially wants the denial of the 
Macedonian minority to be a condi-
tion for EU-membership, citing it as an 
official reason for vetoing the start of 
accession talks with Macedonia!
Sadly, this is what happens when prob-
lems are not dealt with in their infancy. 
For years, human rights advocates for 
the rights of Macedonians in Bulgaria 
have clashed with the working principle 
of the European institutions: if there 
is no conflict – there is no problem; a 
practice that inevitably leads to escala-
tion of problems into conflicts. This 
leads us to two important questions 
to ponder: Will we allow countries like 
Bulgaria to turn discrimination into a 
European value? Will we let the to-
talitarian past influence our common 
future? The Macedonians of Bulgaria 
await an answer…
Dr. Stojko Stojkov, Co-President, United 
Macedonian Organization “Ilinden” 
PIRIN

Bulgaria's Totalitarianism, the EU's Hypocrisy
OP-ED: WILL WE ALLOW THE TOTALITARIAN PAST TO ENTER OUR COMMON 

EUROPEAN FUTURE?

MHRMI Meets with Canadian Foreign Ministry, 
Calls for Reversal of Anti-Macedonia Policy

Macedonian Human 
Rights Movement Inter-
national President, Bill 
Nicholov, met with An-
nie Lagueux, Director of 
Policy for Foreign Min-
ister Marc Garneau, and 
called for Canada to im-
mediately reverse its ill-
advised support of the 
forced name change of 
the Republic of Mac-
edonia and to condemn 
the Zoran Zaev regime 
for its continued abuse 
of Macedonians' human 
rights.
The forced name 
change was insisted 
upon by Greece, which 
pledged to veto Mac-
edonia's NATO and 
EU membership bids 
unless Macedonia 
changed its name, iden-
tity, and history, handed 
the terms "Macedonia" 
and "Macedonian" to 
Greece, and renounced 

the existence of any 
Macedonians within 
Greece's borders. Bul-
garia followed suit by 
pledging to veto Mace-
donia's EU membership 
unless its demands 
were met, including a 
declaration claiming 
that Macedonians are 
"really Bulgarian", re-
nouncing the existence 
of Macedonians within 
Bulgaria's borders, and 
rewriting Macedonian - 

and Jewish - history to 
erase any reference to 
Bulgarian persecution 
of Macedonians, includ-
ing the removal of any 
reference to Bulgaria's 
alliance with Nazi Ger-
many during WWII, oc-
cupation of Macedonia, 
and deportation of over 
7,000 Macedonian Jews 
to the Treblinka death 
camp in Poland.
The response by NATO 
and EU countries, Can-

ada included, was not 
condemnation, but cel-
ebration, that "Euro-At-
lantic integration" can 
proceed for Macedonia 
- by the complete denial 
of Macedonians' most 
basic of human rights.
Nicholov pointed out to 
Lagueux that if this case 
were applied to any 
other country, it would 
have been met with im-
mediate condemnation. 
France would not be 

expected to abandon its 
ethnic identity, declare 
that its "roots are Ger-
man" and that Germany 
"liberated" France dur-
ing WWII. Indigenous 
groups in North Ameri-
ca would not be expect-
ed to celebrate English 
colonization and bru-
talization.
In executing the EU 
and NATO's wishes, 
the regime of Zoran 
Zaev forced through the 
name change illegally 
and brutally silenced 
- and continues to si-
lence - any dissent,  in-
cluding: imprisonment 
of dissenters; ordering 
riot police to beat and 
arrest peaceful protest-
ers; firing (from pub-
lic and private sector 
jobs) of thousands of 
Macedonians; shutting 
down media and impos-
ing prison sentences 

for journalists; blocking 
social media access for 
individuals and media 
outlets; outlawing and 
criminalizing the use of 
the term “Macedonia”; 
the investigation and 
intimidation of Macedo-
nian civilians including 
physical attacks and 
arson; and the contin-
ued unlawful detention 
of Macedonian political 
prisoners who are sub-
ject to abhorrent prison 
conditions.
Nicholov highlighted 
Canada's hypocrisy in 
supporting the Zaev 
regime while simultane-
ously condemning oth-
er dictatorial regimes 
for the same human 
rights violations. He 
called for an immediate 
policy change towards 
Macedonia and equal 
treatment for Macedo-
nians.

MHRMI
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Macedonian Human 
Rights Movement Interna-
tional applauds the Krste 
Misirkov Organization for 
its tireless commitment in 
providing private Mace-
donian-language classes 
in Aegean Macedonia 
(annexed by Greece after 
Macedonia's partition in 
1912/13) and demand-
ing that Greece fulfi ll its 
international obligations 
in providing minority 
language education.
Greece has executed 
a systemic policy of 
discriminating against 
Macedonians, and other 
minorities, and has used 
the forced name, iden-
tity and history change 
- imposed on Macedoni-
ans through the "Prespa 
Agreement" - to justify its 
persecution of Macedo-
nians.

Instead of irrationally 
celebrating the "Prespa 
Agreement" as a "reso-
lution of a diplomatic 
dispute", the UN, EU and 
NATO must condemn 
its implementation, 
denounce Greece for its 
gross violation of minor-
ity rights, and fi nally 
enforce the human rights 
conventions that Greece 
continuously violates. A 
fi rst step would be the 
immediate introduction 
of Macedonian-language 
public education in 
Greece.

See the letter below by 
the Krste Misirkov Or-
ganization:
Discriminatory policy on 
minority languages in 
GreeceUnder the Treaty 
of Sevres, which was 
signed on August 10, 
1920, between Greece 
and the coalition forces 
of the British Empire, 

France, Italy and Japan, 
provided for Greece's 
obligation to take meas-
ures to protect minorities 
residing within the Greek 
territory. The Treaty of 
Sevres was ratifi ed by the 
Legislative Decree of 29 
September 1923, which 
was published in the Gov-
ernment Gazette on 30 
October 1923 (Sheet No. 
311, issue number one). 
Among the obligations 
undertaken by Greece 
under this Treaty were 
the prohibition of any 
restrictions on the free 
use by any Greek national 
of any language and the 
provision of facilities for 
the use of any language 
before the Courts, either 
orally or in writing (Article 
7); provision of facilities 
for teaching languages 
other than Greek in 
public education schools 
(Article 9).
Notwithstanding the 
above explicit and bind-
ing obligations of the 
Greek State, they have 
not been implemented in 
any way. On the contrary, 
there has been a system-
atic policy of excluding 
minorities from using and 
teaching the language, 
of each one of them. In 
addition, since the entry 
into force of the Treaty 
of Lisbon in 2009, the EU 
Charter of Fundamental 
Rights has legally bound 
EU institutions and 
national governments 
to Article 22 referring 
to respect for linguistic 
diversity, while Article 21 
prohibits discrimination 
because of language.
The “Krste Misirkov” 
organization denounces 
the unacceptable behav-
ior of the Municipality of 
Edessa (Voden) that sys-
tematically violates the 

above legal commitments 
and follows a despic-
able apartheid practice 
for certain groups of 
citizens who express a 
cultural and linguistic 
diversity that concerns to 

the indigenous Macedo-
nians of Edessa (Voden). 
A request to the Munici-
pality of Edessa (Voden), 
on September 19th 2019, 
to allow a primary public 
school classroom, for a 
specifi c period of time, 
in order to have Macedo-
nian language classes 
organized by the “Krste 
Misirkov” organization 
on its program in pro-
moting and teaching the 
Macedonian language to 
those citizens who speak 
it at some level as mother 
tongue, but also to any 
other person who wish 
to learn it as a foreign 
language, was rejected 
without justifi cation and 
without the Municipal 
Authority taking into 

account the legal obliga-
tions of the State. The 
“Krste Misirkov” organi-
zation will need now to 
start a legal case in Greek 
and maybe European 
Courts of Justice, asking 

for the implementation of 
these laws. Meanwhile, 
private Macedonian lan-
guage classes are taking 
place.These violations 
of laws not only concern 
our own organization but 
also affect several other 
Associations. The Munici-
pal Authority of Edessa 
(Voden) has decided to 
remove from the cultural 
programs of the Munici-
pality on Christmas and 
New Year celebrations, 
Carnival events, etc., any 
local association pro-
moting local customs of 
indigenous Macedonians, 
that uses and promotes 
the local Macedonian 
language or dialect, forc-
ing some associations 
to use private spaces 

for their events, because 
they are not given any 
suitable public space in 
our city for the purpose, 
while all other cultural as-
sociations of the city are 
helped and supported, in 
many ways in their activ-
ities, by the Municipality. 
The overriding purpose 
of the Mayor of Edessa 
(Voden) is to completely 
stop these manifesta-
tions of the native 
Macedonians within the 
city of Edessa (Voden), 
by applying prohibition 
practices reminiscent of 
past regimes in which 
native Macedonians 
lived painful situations 
of cultural genocide, 
especially in the urban 
areas in Macedonia.
The case of the “Home 
of Macedonian Culture” 
was fi led for the fi rst 
time to the ECHR 30 
years ago and despite 
its condemnation 
by this Court, three 
times, Greece has not 
yet legally registered 
this Macedonian as-

sociation.Instead, a new 
Macedonian association, 
"Fraternity of Serres 
Locals - Brothers Cyril 
and Methodius-" that had 
been legally registered 
by the Sintikis Court of 
Justice in December 
2017, the Court of First 
Instance of Serres (No. 
185/2019) had decided to 
dissolve it, accusing the 
use of the term “Locals” 
(natives/indigenous) in 
its title and statute as 
arbitrary because the 
term “Locals” refers to all 
Greek citizens of the city 
of Serres and not only to 
the members of one as-
sociation.
For many decades, since 
1925, the term “Macedo-
nian” as term for self-

defi nition was prohibited 
to the Macedonian people 
living in their homeland, 
in the Aegean part of 
Macedonia, thus the term 
“Locals” was used to 
defi ne the Macedonians, 
to distinguish them from 
all other groups of people 
living there and espe-
cially to distinguish them 
from the Greek people 
who came from Turkey 
and were relocated 
mainly in Macedonia, 
after the Lausanne Treaty 
of 1923 between Greece 
and Turkey, on a popula-
tion exchange agreement.
So, those who have been 
“baptizing”, for decades, 
the Macedonians as 
Indigenous or Locals and 
their language as Local, 
have now, by a Court 
verdict, decided that our 
language should not be 
called Local!!! But not 
Macedonian either.

This discriminatory situ-
ation that is infl icted on 
a part of Greek citizens 
of Macedonian ethnicity, 
who wish to maintain all 
their traditions, customs 
and language, must be 
stopped immediately and 
the violation of state laws 
by arbitrary and racist 
decisions by Municipal 
authorities must not be 
allowed anymore. This 
behavior, very close to 
apartheid situations, can 
only bring problems to 
local communities and do 
not fi t into a democratic 
country that respects the 
laws and values of the 
European Union.

- The Krste Misirkov Or-
ganization - Macedonian 
Movement for the Promo-
tion of the Mother Tongue

MHRMI

Macedonians in Greece Demand 
Macedonian-Language 

Public Education

Македонското меѓународно движење за човекови права од Канада 
со претседателот Бил Николов, на сите Македонци во Канада и 

ширум светот им ги честитаат Велигденските празници со најубави 
татковински желби за духовно обединување и семејна радост!
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LOCATIONS: 
  190 Main St. N, Markham, ON    Tel: 905 471 9100

(across St. Dimitrija Solunski Macedonian Orthodox Church
NEW LOCATION:  1049 McNicoll Ave.
Scarborough ON, M1W 3W6  Tel: 416 - 750 - 8080  

New patients are welcome to our Dental Family

kozovskifamilydentistry.com  Kozovski Family Dentistry

Successful Macedonian Businesses

416 - 750 - 8080       905 - 471- 9100

Dr. Blagoj Kozovski  DDS, Dentist
Dr. Dejana Kozovski  DDS, Dentist
Dr. Ljubinka Kozovski  DDS, Dentist
Victor Kozovski  RDT Registered 
Dental Technician  

ЧЕСТИТ ВЕЛИГДЕН

Среќни Велигденски празници 
ви посакуваат вработените во 

заболекарската ординација Кожовски
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Христос Воскресе!
Навистина Воскресе!

Среќен Велигден на сите Македонци, мои 
соработници, пријатели  и клиенти!

Со почит од Васко Недановски

Successful Macedonian Businesses
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Низ деновите на изминатите два месеца

Подготвил Танас 
Јовановски

Американскиот со-
вет за здравје и на-
ука: Македонската 
Влада шири лажни 
вести за коронави-

русот
Американскиот совет за нау-
ка и здравје ги анализираше 
податоците кои земјите ги 
објавуваат, а се однесу-
ваат на статистиката со 
новозаболени, оздравени и 
починати од коронавирусот. 
Според нивната анализа 
Македонија е меѓу земјите 
кои даваат фабрикувани 
или сомнителни податоци 
за бројките за Ковид-19. 
Тие објаснуваат дека некои 
земји ја прекршиле шемата 
по која се анализираат 
податоците, па според ова 
бројот на пријавени случаи 
на Ковид-19 во овие земји 
може да биде измислен или 
погрешно пријавен. Меѓу 
земјите се и Белорусија, 
Таџикистан, Египет, Алба-
нија, Бангладеш, Украина, 
Сирија, САД, Индија, Иран... 
(Курир)
Ретко кога  нашата татко-
вина се наоѓа во друштво 
со Амерка. Опростено но 
незаборавено. Кај нас (во 
Македонија) слободата на 
говор е сведена на лажни 
вести, па така од она што 
е објавено во медиумите, 
ретко кога е веродостој-
но. Се разбира, во лагите 
предничат властите и тие 
околу нив.

Бугарија и натаму 
со најниска мини-

мална плата  во ЕУ

Законската минимална 
плата во Бугарија минатата 
година беше 1,87 евра на 
час. Меѓу земјите членки 
на Унијата земјата е на по-
следното место, покажуваат 
податоците на Европскиот 
синдикален институт. Најви-
сока е минималната плата 
во Франција – 10,15 евра на 
час.  Во Романија и Унга-
рија законската минимална 
плата е нешто помалку од 3 
евра, а во Грција и Порту-
галија скоро 4 евра. Меѓу 

лидерите во рангирањето, 
покрај Франција е и Ирска 
со нешто повеќе од 10 евра 
на час. Минималната плата 
во  Бугарја е најниска меѓу 
сите земји –членки  на ЕУ. 
Во шест земји на Унијата 
минималната плата се 
одредува со колективен 
договор. Според податоците, 
60 проценти од работниците 
во ЕУ со минимална плата 
се жени. Според Институ-
тот, минималната плата во 
Република Македонија е 1,63 
евра на час. (Опсервер.мк)
Ете, и без членство во 
европската унија не би рекол 
дека сме подолу од Бугарија.  
Членството во ЕУ единстве-
но ќе овозможи кој сака и 
каде сака – каде очи – таму 
нозе, претежно за младите.

Зијадин Села: Заев 
е најголемиот из-

мамник во земјата!

 
ДУИ и СДСМ се исти 
горе-долу, бидејќи станаа 
како сијамски близнаци. 
Ова го истакна лидерот 
на албанската опозиција 
Зијадин Села во емисијата 
“Политика’ на ТВ Глоби. – 
Двете страни се партнери 
во Владата. Овој другиот, 
(Заев) е најголемиот измам-
ник во земјата. Неговиот 
збор во јавноста и не е збор 
за било кој од граѓаните, 
мислам дека на сите им се 
свежи неговите зборови 
од оние прес-конференции 
за страшната вистина за 
“Монструм“ , а денес го 
гледаме повторно како 
игра политички на грбот на 
неколку семејства кои трпат 

последици, било оние 
семејства на децата 
кои беа убиени или 
на оние семејства 
чии членови можеби 
неправедно се влечат 
по судовите и им се 
суди повторно со што 
ги зголемуваат нашите 
дилеми за правдата- 
рече Зијадин Села. 

(ПлусИнфо)
За каква правда зборува 
Села? Кој нему му кажа дека 
во Македонија има правда? 
Заборави ли тој на слоганот 
на шарените – нема правда 
– нема мир – со кои дојдоа 
на власт? Пу, пу, пу, не важи 
тоа што го рековме вчера, 
денес се други времиња!

Бугарската црква 
жали што не стана-
ла “мајка црква“ на 

МПЦ
Членот на  заедничката 

историска комисија меѓу 
Бугарија и Македонија Кирил 
Топалов ја дефинираше како 
фатална грешка непод-
готвеноста на Бугарската 
православна црква (БПЦ) да 
биде “мајка црква“ на Маке-
донската православна црква 
(МПЦ). Тој ова го соопшти 
во интервју на ТВ “Бугарија 
он ер“ , јави дописникот на 
МИА од Софија.  – Знам 
дека црковните експерти 
ќе го оспорат моето мис-
лење бидејќи одвојувањето 
на БПЦ од Вселенската 
патријаршија беше исто така 
антиканонско и ние бевме во 
раскол. Сепак, Бугарската 
црква тогаш се одлепи и ста-
на наша национална црква. 
Ако тогаш не го стореше тоа, 
Бугарија денес немаше да 
има независна црква – рече 
Топалов.  Барањето на МПЦ 
до БПЦ да биде нејзината 
“мајка-црква“ беше значајно, 

коментира професорот 
Топалов. –Немаше 
позначајно барање од тоа 
– смета Топалов. Не мо-
жевме, како што рече, да 
сонуваме за такво нешто.  
Според Топалов, БПЦ 
слуша и други центри што 
и’ велат, што и’ шепотат 
и што и’ порачуваат. И 
руски и српски, но пред 
се’ се руски, додаде тој. 
– Ова ќе биде непоправ-

лив грев на БПЦ бидејќи 
духовното приближување 
меѓу Бугарија и Македонија 
на овој начин би бил преду-
слов во оваа насока – рече 
Топалов. (Република)
Јас жалам што воопшто 
Македонската православна 
црква го испрати писмото 
со кое бара Бугарската 
православна црква да и’ 
биде мајка на нашата Црква. 
Одам до таму да помислам 
дека со тоа МПЦ направи 
една од најголемите глупо-
сти во својата историја.

Владимир Милчин 
за Заев: Очигледно 
сум се излажал за 
него, тој воопшто 

ништо не постигна 
   

Очигледно сум се излажал 
за Заев, сум очекувал од 
него нешто што тој не знам 
дали сака или воопшто може 
да го постигне.  Просто 
мислам дека, како беше 
пред да влеземе во студиото 
се спомна книгата на Милан 
Кундера “Неподносливата 
деспотија на живеењето“ , 
епа јас само еден збор би 
променил во насловот “ Не-
подносливата деспотија на 
владеењето“ . Мислам дека 
тој роман ние го живееме 

денес, истакна Владимир 
Милчин во “Само вистина“ 
на Канал 5 ТВ. Милчин дода-
де дека луѓето од Шарената 
револуција станаа дел од 
заевизмот, направија карие-
ри. “Во Македонија имаме 
една комбинација од многу 
опасна, отровна комбинација 
од партократија, партиските 
послушници, плуто-
кратија – богаташите и 
теократија – верските 
заедници. И тоа сега 
се’ е така испреплетено 
што тоа клопче тешко 
ќе се контролира“, рече 
Милчин.  Милчин посо-
чи дека Заев секој ден 
раскажува различни 
приказни за се’. Не знам кој 
веќе му верува. (Курир)
Кога тоа го вели еден 
Владимир Милчин, тогаш 
ножот дошол до коска.   Не 
ќе бидам изненаден ако 
сега Милчин  гледа ангел во 
Никола Груевски во спо-
редба со поранешниот негов 
миленик Зоран Заев.       
     
Заев: Бугарија не е 
фашистичка земја, 
туку наш пријател

   
Бугарија не е   фашистичка 
земја, таа е наш пријател, 
вели претседателот на Вла-
дата Зоран Заев во интервју 
за бугарската новинска 
агенција БГНЕС. – Одре-
дивме заедничка прослава 
за историските личности од 
средниот век – од Кирил и 
Методиј, од Климент и Наум, 
имаме протоколи. Верувам 
дека двете земји се подго-
твени да ги објават, затоа 
што мора да ги вклучиме во 
учебниците бидејќи новите 
генерации не ја знаат целата 
оваа реалност, таа мора да 
не обединува. И во Северна 
Македонија и во Бугарија 
ова влијае на луѓето на 
многу погрешен начин.  
Треба да го смениме тоа. 

Ние веќе заменивме 
повеќе од 20 табли 
во земјата каде што 
беше напишано “бу-
гарски фашистички 
окупатор“. Тоа не е 
така. Бугарија не е 
фашизам. Бугарија 
е наш пријател – 
рече Заев. Гово-
рејќи за историскиот 

период од Втората светска 
војна Заев вели дека имало 
некоја администрација во тој 
момент, но потоа Бугарија 
се покренала заедно со ан-
тифашистите, борејќи се за 
слободата и демократијата. 
– Бугарските и македонските 
трупи ослободија територии 
– Крива Паланка, Куманово, 
скопскиот регион. И ова 
е добар дел од нашата 
историја што не прави уште 
пообединети. ви ги потенци-
рам историските факти на 
кои мора да работиме во ид-
нина, бидејќи минатото не ни 
ја даде оваа можност. Сега 
мора да покажеме здрав ра-
зум за новите генерации, да 
го смениме сето ова во ду-

хот на големото пријатество 
што го имаме, што гарантира 
уште подобра соработка во 
иднина – нагласи Заев. Тој 
верува дека Југославија ги 
држела Македонија и Буга-
рија поделени. Вели дека за-
должение е на сите граѓани, 
а најмногу на политичарите, 
е да ги зближат народите 

кои долги години биле држе-
ни оддалечени еден од друг. 
(Нова Македонија)     
Еднаш проститутка – се-
когаш проститутка, еднаш 
арамија  - секогаш арамија, 
еднаш лажго -секогаш лажго, 
еднаш фашист – секогаш 
фашист!    Еден краток 
период Бугарија беше прија-
тел на Македонија, тоа е 
периодот на владеењето на 
Георги Димитров, никогаш 
порано и никогаш подоцна, 
до ден денешен. Човече-
то од Муртино деновиве 
дозволува македонската 
историја да ја пишува Бу-
гарија. Македонската ќе ја 
пишуваат Македонци и во 
неа ЗЗ ќе биде прогласен за 
најголемиот велепредавник 
на својата татковина.

Цуцуловски: Ор-
ганизатор на 27 
април е тој што 

најмногу доби од 
настаните, тие што 
се осудени никако 
не смее да одгова-

раат за...   
 

Професорот Љубомир 
Цуцуловски во гостување 
на ТВ Канал 5 говореше за 
случувањата на 27 април 
при што истака дека орга-
низатор на случувањата на 
27 април е тој што најмногу 
доби од тие случувања. Како 
што потенцира Цуцуловски, 
правното насилство кое е 
направено при гласање-
то  на Талат Џафери на 
27 април е пострашно од 
физичкото насилство затоа 
што пред да влезат луѓето 
во Парламентот го  доведе 
во прашање опстанокот на 
една држава со тоа што се 
случуваше внатре, односно 
тоа неуставно гласање за 
претседател на Собранието.  
Профсорот вели дека за 
него пострашно е прекршу-
вањето на законите што ги 
прави државата отколку тоа 
што го прават граѓаните. 
Исто така, Цуцуловски е 
дециден дека луѓето кои на 
27 април влегоа во Собра-
нието не требало да ги судат 
за тероризам. 
Луѓето кои влегоа во Собра-
нието без никакво оружје 
се патриоти кои го бранеа 
Уставот, ја бранеа Државата 
Македонија. Оние кои ги 

осудија на долгогодишни за-
творски казни се вистинските 
терористи кои еден ден ќе се 
соочат со правдата.    

Дури 72,8% од Ма-
кедонците сметаат 
дека промената на 
името не вредела

Агенцјијата Маркет 
винж спроведе 
истражување за 
МКД.мк од 10 до 16 
февруари на 1200 
испитаници. Се за-
клучува дека повеќе 
македонски граѓани 
сметаат дека не вре-
деше промената на 

името на Република Македо-
нија  за членство во НАТО. 
Од добиените резултати 
дури 72% од Македонците 
стојат зад тој став. (Курир)
Тоа треба да му се пренесе 
на Зоранчо Заев  и бандата 
со него   за кои името Маке-
донија ништо не им значи.

Грчкиот министер 
побара зборот Се-
верна да го употре-
буваме и по дома

“Целосното, конзистентно 
имплементирање на Дого-
ворот од Преспа е начин за 
обезбедување на напре-
докот. Две години откако 
Договорот стапи на сила 
препознаваме дека  има 
напредок во спроведување-
то на промената на името. 
Но, потребен e грозниот 
поголем напредок, од една 
страна во користењето на 
името и термонологиите од 
сите државни институции и 
приватни субјекти, вклучу-
вајќи и интернет сајтови, а 
од друга страна потребен е 
и прекин на антиквизацијата 
, отстранување на сонцето 
од Вергина од сите јавни 
површини, преименување 
на патишта и објекти“, ова е 
изјавата на Никос Дендијас, 
грчкиот министер за надво-
решни работи на средбата 
со македонскиот министер 
Бујар Османи во Атина. Она 
што паѓа во очи е барањето 
на Дендијас граѓаните и во 
приватна комуникација да го 
употребуваат името “Север-
на“, како и премолчувањето 
на Османи на ова.
На македонскиот министер 
за надворешни работи му 
е гајле за името исто колку 
и ланскиот снег. За него е 
важно Шпанија да го признае 
Косово . Што се однесува до 
грчкиот министер, а бре да 
не е тој некој син, внук или 
правнук на оној  грозниот Јо-
анис Метаксас? Пазете што 
зборувате по дома, некој 
можеби слуша под пенџере!
Продолжува..
                                                                                                                                                

Македонија
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Низ деновите на изминатите два месеца

Подготвил Танас 
Јовановски

Тасевски: На 
овие говеда некој 
им дал право да 
кажуваат што е 

вистина во нечие 
тврдење, а што 

лага
Не само што патентира-
ниот Госпожа северно-
македонска Министерка 
со фински гени, туку има-
ме и едни што ги викаат 
ВИСТИНОМЕРАЧИ или 
факт-чекери на англиски, 
за да си дадат на значење 
божем се Ноооогу умни и 
модерни, па целата свет-
ска вистина во нив се 
збрака.  Оваа група на са-
мобендисани идиоти која 
е добро платена од стран-
ство да помогне во замол-
чувањето на оние кои се 
против велепредавниците 
на власт кои ја обезличија
Македонија, не се ништо 

друго туку најобични ЦЕН-
ЗОРИ кажано  по старин-
ски, какви што имал секој 
тоталитрн режим. На овие 
говеда некој им дал право 
да кажуваат што е вистина 
во нечие тврдење, а што 
лага. Па сега епитетот на 
Тасевски дека се говеда 
брзо и хорски ќе го оце-
нат како говор на омраза. 
Но, кога некој од оние што 
ги плаќаат, јавно ќе рече 
дека  Македнците се Бу-
гари и дека се народ од 
епруветата на Тито, овие 
тревопасни преживари тој 
говор ќе го оценат како 
визионерски, со европско 
знаменце. За овие копита-
ри, вистина е само она кое 
го кажуваат нивните спан-
зори. Се’ друго е лага. Со 
меко Л.  Мое за вас само 
штала и да ве држат на 
строга диета: сено,  зобц 
и водичка. Горното го на-
пиша Сашо Тасевски на 
својот фејсбук профил.  
(Република)

Василевска: 
Бришењето на 

историјата како 
училишен пред-

мет се совпаѓа со  
квинслишките 

политики на Заев

“Информациите кои при-
стигаат се во наока на тоа 
дека Зоран Заев подготву-
ва замена на членовите на 
комисијата за историски 
прашања, со цел поста-
вување негови политички 
подржувачи кои што ќе 
прифатат политичко, на-
место научно решение. 
Тргањето на историјата 
од основното образование 
се случува истовремено 
кога сиот народ прашу-
ва што содржи понудата 
напишана од Заев до Со-
фија“, истакна Василевска 
додавајчи дека премиерот 
ја крие содржината на 
нонпејперот кој што, како 
што кажа, не би можела 
да биде подалеку од содр-
жината на скандалозното 
интервју дадено за бу-
гарски медиуни. Според 
неа, историјата ги содржи 
сите одговори за она што 
е содржано во битот на 
еден народ и едно совре-
мено општество и во која 
насока истото треба да 
се развива. “Бришењето 
и менувањето на истори-
ските факти заради дне-
внополитички потреби на 
Зоран Заев, воедно со се 
тргањето на предметот 
Историја како засебен 
училишен предмет, е про-
ект којшто не смее да по-
мине“, порача Василевска, 
која побара отворање на 
широка и детална јавна 
дебата.  (Макфакс)
А зошто да не го избрише-
ме зборот ВЕЛЕПРЕДАТ-
СТВО во нашиот речник 
и така е неупотреблив?  
Може ли некој да ми по-

каже со прст дека тој и тој 
се осудени за велепредав-
ство?  А велепредавства 
колку душа ти сака!.

Македонското 
судство е во про-
блем, дури 385 

барања до Евро-
пскиот суд – за 

арбитража
Македонското судство 
има проблем со крите-

риумите и донесувањето 

пресуди во рамките на 
законот и особено со 

европските стандарди на 
кои Македонија и правно 
е обврзана. Причините се 
дефинирани во европски-
те извештаи, мешање на 
извршната во судската 

власт, а последиците се 
голем број пресуди за кои 
Европскиот Суд за човеко-
ви права констатира дека 
жалбите до него се осно-
вани и решава да поведе 
постапка за арбитража. 

Од први јули 2020 година 
до Европскиот суд за чо-

векови права во Стразбур 
биле поднесени вкупно 

385 барања од граѓани од 
Северна Македонија, рече 
директорот на Програма 

за владење на правото во 
ЈИЕ (Југоисточна Европа) 
на фондацијата “Конрард 
Аденауер“, Хартмут Ранк. 
Според него, бројката е 
алармантна доколку се 

спореди со бројот на под-
несени барања од други 
земји во однос на бројот 
на жители. – Во 2018 го-
дина донесени се вкупно 
12 одлуки од ЕСЧП про-
тив  во тоа време БЈРМ 

сега Северна Македонија 
и во кои најмалку едно 

право на граѓанинот било 
прекршено, Рече Ранк. 

Додаде дека постојат две 
групи кои се тема на овие 
барања, а тоа се примена 
на насилство при постапу-
вањето на безбедносните 

служби – полицијата и 
водењето постапка на не-
праведен начин. (Вечер)

Колку се нестрпливи овие 
Европјаните! Зар не знаат 
дека ние правиме рефор-
ми во судството и тоа не 
оди така брзо, еве, двае-
сетина години сме со ре-
формите, дајте бре луѓе 
време, барем уште двае-
сетина години, се’ ќе биде, 
стрпете се!

Коалициониот парт-
нер на Зоран Заев, 
Павле Трајанов: 
Македонија е висо-
ко криминализира-
на  држава 
Пратеникот Пав-
ле Трајанов во 
интервјуто во дне-
вникот на Сител Тв 

рече дека Македонија е 
високо криминализирана 
држава. Тоа е факт. Кри-
миналот е вредносна ка-
тегорија, а не зло со кое 
мора да се справиме. Кри-
миналот разорно дејству-
ва врз целокупниот сис-
тем на државата и мора 
да се менуваат работите. 
Мора системски промени, 
мора да имаме заокружен 
и ефикасен систем. Значи, 
долго време како партија 

и јас како претседател на 
таа партија се ангажирав-
ме за проектот декрими-
нализација. Војна против 
криминалот да се импле-
ментира – рече Трајанов. 
Вели дека седумте држав-
ни институции чија работа 
е борбата со криминалот 
не се координирани. – Не 
може Владата да ги коор-
динира тие тела. Затоа 
ние предлагаме Закон 
за борба против коруп-
цијата и организираниот 
криминал. Предлагаме и 
формирање на Агенција 
што ќе ги координира сите 
активности – рече Павле 
Трајанов. Тој вели дека 
политичка волја кај власта 
ниту имало, ниту ќе има во 
иднина за борба против 
криминалот и корупцијата. 
(Курир)
Павле, Павле, Павле... 
кај беше ти досега?  Дури 
сега ти го откри кримина-
лот и корупцијата? Ти си 
учесник во власта (коа-
лиционен парнер) со тоа 
и учесник во криминалот 
и корупцијата. Покрај се-
думте институции во бор-
бата против криминалот 
и корупцијата бараш и 
агенција која ќе ги коорди-
нира! Аман бре, потребна 
е само една институција 
ама ВРЕДНА! Не како 

оние на твојот партнер во 
власта З. Заев. 

Калајџиев: Нема-
ме капацитет за 
правна држава

Немаме капацитет за 
правна држава и независ-
но судство, рече професо-
рот Гордан Калајџиев за 
“Слободна ТВ“ додавајќи 
дека е разочаран од из-
неверените очекувања.  
Калајџиев потенцира дека 
корупцијата има различни 
појавни облици но јавноста 
најмногу ја интересира ви-
соката корупција врзана и 
поврзана со политичката 
елита па се’ надоле до ад-
министрацијата. И таа има 
свој корен во тоа на кои 
начин функционира систе-
мот заробен од политички-
те партии. Освен реторика 
и некакви лажни борби од 
типот на измислени функ-
ции како вицепремиер за 
борба против корупција, 
нема вистински поместу-
вање, вели Калајџиев. Тој 

додава дека партиите кога 
ќе дојдат на власт смета-
ат дека им е природно да 
земаат од колачот. – Се 
сеќавате дека јавно со го-
дини, со насмевка тоа го 
зборуваше и Љубчо Геор-
гиевски. Мислам дека доа-
ѓаат на власт со желба да 
делат привилегии и така 
го делат колачот. Кога 
имате цела администра-
ција политички поставена 
луѓето мислат дека со тоа 
што работеле за партија-
та, со лепење плакати па 
нагоре, дека кога ќе дојдат 
на власт имаат право на 
дел од колачот – Рече Ка-
лајџиев. (Вечер)
Поубаво речено здравје. 
Дијагнозата ја знае Ка-
лајџиев, ама ја знаеме и 
ние. Проблемот е во ле-
кот, никако да се најде. 
Светот во нецела година 
најде  лек (лекови) за ви-
русот кој го покори светот, 
а нашата Македонија со 
децении не може да најде 
лек за најлошата болест – 
корупцијата.

Повикан ср-
пскиот амбаса-
дор во Софија 

поради изјавата: 
Ѕверови што уби-
ваат се’ што ќе 

видат
Причината за оваа покана, 

јавува БТА, е  изјавата 
на професорот на Фа-
култетот за политички 
науки Драган Симеу-
новиќ и, како што изја-
ви и вршителот на до-
лжноста директор на 
владината  Академија 
за национална без-

бедност, кој во интервју за 
националната телевизија 
IN4S повеќе пати ги наре-
кувал Бугарите “Ѕверови 
кои убиваат се’ што ќе ви-
дат“. БТА ги пренесува и 
зборовите на професорор 
Симеуновиќ во кои тој ги 
потенцира злосторствата 
и злоделата на бугарска-
та армија во минатото, 
но и територијалните 
претензии на Бугарија, за 
кои рече дека сеуште пр-
тендира на териториите 
во Србија во близина на 
Крушевац. Сименуновиќ 
искрено, со огромна тага 
ја раскажа судбината на 
своите предци велејќи: 
“До неодамна , за Топлич-
кото востание воопшто не 
се зборуваше затоа што 
командант беше Коста 

Пењанац, херој во Првата 
светска војна и прогласен 
за предавник во Втората 
светска војна. Востанието 
избувна во 1917 година 
како реакција на бугарска-
та окупација.  Бугарите се 
познати по злосторства-
та кои ги правеле каде и 
да стапнат. Германците 
убиваа, а Бугарите зара-
ботуваа за живот. Бугари-
те дури имаа и чинови за 
силување. Семејството на 
мојот прадедо, бремена 
жена, чие дете беше изва-
дено од матката, заедно 
со уште четири други деца 
беа изгорени живи. Убија 
свештеници и учители, 
воведоа бугаско учење. 
Народот не можеше да го 
толерира тоа угнетување 
и крена востание“, изја-
ви проф. др. Симеуновиќ 
додавајќи дека Бугарија 
сеуште има територијал-
ни претензии и во Србија, 
до Крушевац, додека пак 
тие исти Бугари ја обви-
нуваат Србија за геноцид 
во средниот век. Според 
БТА, бугарската страна 
објавила дека изјавите на 
Симеуновиќ се безсрамна 
демонстрација на говорот 
што влева трајна омраза 
кон Бугарија и Бугарите 
и побарале извинување. 
Како што дознава ТАНЈУГ 
од дипломатски извори, 
“овој случај“ бил решен 
со појаснување дека Си-
меуновиќ ги давал тие 
изјави како приватно лице 
и вршител на должноста 
директор на високообра-
зовна институција – Ака-
демија за национакна 

безбедност, а не како 
раководител на држав-
на институција, односно 
Национална агенција за 
безбедност, како што било 
интерпретирано во бугар-
ското МНР. (Канал 5 Тв)
Професорот Симеуновиќ 
ги даде погоренаведените 
изјави како човек пред се’, 
да му олесни на душата за 
злосторствата на Бугари-
те како што и самиот вели  
за Бугарите  – Ѕверови кои 
убиваат  се’ што ќе видат.  
На своја кожа најдобро 
тоа го осетил македон-
скиот народ.
Продолжува...

Македонија



Страница 30 April 29, 2021Successful Macedonian Businesses

AS9100C & ISO9001:2008 Certified

VAC DEVELOPMENTS LTD

2270 Bristol Circle, oakville Ontario L6H 5S3

Bill Hristovski

Warehouse Associate - Packing/Shipping/Receiving
Oakville, ON • Full-time

Sheet Metal Mechanic- Fabrication - Day Shift
Oakville, ON • Full-time

Sheet Metal Mechanic - Machining/Fabrication Shop- Afternoon Shift
Oakville, ON • Full-time

Planner Production - Machining/Fabrication Shop
Oakville, ON • Full-time

Manual Machinist
Oakville, ON • Full-time

Estimator Machining/Fabrication Shop
Oakville, ON • Full-time

Deburring Grinding Technician - Afternoon Shift
Oakville, ON • Full-time

Deburrer Grinding Technician - Day Shift
Oakville, ON • Full-time

CNC Machinist - Day Shift
Oakville, ON • Full-time

CNC Machinist - Afternoon Shift
Oakville, ON • Full-time

Assembler Part Markers -Aerospace
Oakville, ON • Full-time

Join the VAC Dev Team!
An industry leader in precision fabrication of aerospace and defence products, we are growing our organization with people who share our 

passion and enthusiasm for manufacturing quality products.

2270 Bristol Circle 
Oakville, Ontario 
L6H 5S3
Phone: (905) 855-6855
Fax: (905) 855-6856 
E-mail: contact@vacdev.com

VAC Developments Ltd careers

На сите новодојдени од Македонија им даваме можност за вработување и обезбедување на обука во 
авио металската индустрија, лимарија, машинство и инжинерство, планирање и други можности

http://www.vacdev.com
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Марко Панде 

Најголемиот македонски 
автомобилски парк во Канада

Јавете во COMSTOCK 
кај Панде и Марко 

Јадилебовски
Comstock Auto Service Ltd 

19652 ON-48, Mount Albert, ON L0G 1M0 

(905) 473-5625

Successful Macedonian Businesses
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Деновиве во издание на 
„2 Август“ од Штип излезе 
од печат збирката поезија 
„Вечна љубов“ од поете-
сата Каролина Ристеска. 
Тоа е нејзина прва збир-
ка.  Каролина Ристеска е 
позната во јавноста, по-
себно среде македонска-
та дијаспора, по својата 
интензивна активност во 
промовирањето податоци 
за македонската историја 
и култура, како  во со-
цијалните мрежи, така и 
во некои електронски пор-
тали. Меѓутоа, Каролина 
Ристеска уште од раната 
младост, па до денес, се 
занимава и со поетско 
творештво, кое со оваа 
збирка, почнува посериоз-
но да се експонира пред 
пошироката јавност.         
Во поетската збирка прве-
нец под наслов „Вечна 
љубов“ поетесата Каро-
лина Ристеска ни се прет-
ставува со вкупно педесет 
и шест песни, поделени 
во два циклуса, на кои 
љубовта им е заедничка 
компонента. Во првиот 
циклус (што се состои од  
четириесет и една песна) 
содржински главно доми-
нира љубовта кон спро-
тивниот пол, а во петна-
есетте песни од вториот 
циклус опеана е љубовта 
кон Македонија, т.е. нејзи-
ната историја и сегашност.
          Во својот осврт кон 
песните на Ристеска, пи-
сателот Александар Дон-
ски ќе запише:
          „Стилот на Ристеска 
во првиот циклус опфаќа 
дијапазон што се протега 
од поедноставни поетски 
артикулации, па се' до 

мистично луцидни екс-
пресии во дескрипцијата 
на различните аспекти и 
сегменти на персонифи-
кацијата на љубовта. Иако 
во овој циклус доминира 
љубовта кон спротивниот 
пол, поетесата Каролина 
Ристеска не ја одминала 
ни љубовта кон мајката и 
семејството. Присутни се 
и одите посветени на же-
ната и на мажот, а посеб-
но импресивна е песната 
„Птица“, посветена на пти-
цата во која  симболична-
та персонификација прет-
ставена како птица, која 
стои на работ од гребенот, 
е обвиена во мистичен 
облак низ кој само делум-
но се наѕира нејзината су-
штина, препуштајќи му на 
имагинацијата на самиот 
читател да протолкува 
дали птицата во оваа пес-
на ја симболизира љубов-
та или можеби е симбол 
на слободата или можеби 
на нешто сосема трето?

          Еј, птицо,
          што стоиш на гребе-

нот стрмен.
          Не се плашиш ли и 

ти од него?
          Не знаеш ли за 

бездната долу
          што проголта илјад-

ници како тебе?
    Во некои песни од овој 

циклус, поетесата Кароли-
на Ристеска низ стиховите 

реди последователни 
слики преку кои умешно 
и успешно го доловува 

мотивот, субјектот на кој е 
посветена песната.

М е т а ф о р и ч н о - с и м б о -
личното и сеопфатно 
опејување на чувства-
та поврзани со љубовта 
(невозвратената љубов, 
копнежот по саканата 
личност, разделбата на 
вљубените, но и заеднич-
ката среќа и сл.) се најче-
стиот нуклеус на најголем 
дел од песните во овој 
циклус. Овде се лоцирани 
и најубавите песни од зби-

рката преку кои Каролина 
Ристеска се претставува 
како  сериозна зрела пое-
теса.
          Во циклусот патриот-
ски песни, Ристеска се 
концентрира како на при-
родната и вродена љубов 
кон татковината Македо-
нија, така и кон опејување 
на истакнати личности од 
македонската историја 
(Александар Трети Ве-
лики Македонски, свети 
Наум, цар Самоил, Гоце 
Делчев, јасновитката баба 
Ванѓа, но и на личности 
од нашата современост). 
Историските податоци 
овде се презентирани, а 
воедно  и испреплетени 
низ лирско-емотивна, на 
моменти и романтична, 
интерпретација. Во сти-
ховите не изостанува ни 
загриженоста и тагата по 
сето она што се случува 
во Македонија
          Во стиховите не е 
одбегната ни носталгијата, 

непрежаленото детство 
во стариот крај, преку по-
тенцирање на дамнешни 
сегменти кои тогаш и таму 
ги имало, а денес во нова-
та татковина не постојат 
во секојдневниот живот, 
но останале заробени на 
посебен пиедестал во 
сеќавањето на поетесата, 
нераскинливо врзани со 
татковината Македонија.
          Да заклучиме дека 
пред нас се наоѓа збирка 
поезија чие читање без 
сомнение ќе претставува 
вистинско задоволство кај 
љубителите на добрата 
поезија“.
          Инаку, Каролина 
Ристеска е родена на 
30 јули 1973 година во 
Скопје, Македонија. Ос-
новно образование завр-
шила во ОУ „Вера Јоциќ“, 
а средно во ПТТ „Владо 
Тасевски“. Како првенец 
на генерацијата Каролина 
е мотивирана да го продо-
лжи образовниот процес. 
По две години на Прав-
ниот факултет запишана 
како вонреден студент од-
лучува да го напушти и да 
се запише на Педагошкиот 
факултет при Универзите-
тот „Св. Кирил и Методиј“ 
во Скопје. Дипломира и 
се здобива со диплома за 
професор по одделенска 
настава. Работи како учи-
телка неколку години, а во 
2008 година заминува со 
фамилијата на печалба 
во Саудиска Арабија. Од 
2016 година со семејство-
то живее во Торонто, Ка-
нада. 
            Љубовта кон пи-
шаниот збор Каролина ја 
стекнува уште во својата 

рана младост од нејзината 
мајка која исто така пишу-
вала поезија. Талентот и 
љубовта кон пишувањето 
секогаш биле наградувани 
од нејзината наставничка 
по македонски јазик. Уче-
ствувала на литературни 
натпревари, литератур-
ни читања, приредби и 
драмски секции. Пишува-
ла и уредувала ударнич-
ки (бригадирски) весник 
во летото 1988 година во 
Жужемберг, Словенија. Во 
2003 година добива награ-
да за поемата „Прости ѝ“  
на конкурсот организиран 
од редакцијата на Првата 
програма на Македонска-
та телевизија (МРТВ1) 
со учество во емисија за 
литературно читање. Во 
2013 година била иниција-
тор и еден од организа-
торите на културната ма-
нифестација „Роденденот 
на цар Александар Трети 
Македонски“. Денес Каро-
лина пишува за весникот 
„Македонија“ од Торонто, 
активно соработува со 
македонските цркви во 
Торонто, а свои текстови 
објавува и во електронско-
то списание „Македонска 
нација“. Каролина е член 
на литературното друштво 
"Браќа Миладиновци" при 
Црквата "Свети Климент 
Охридски" од Торонто, Ка-
нада.Нејзините амбиции 
кон пишувањето на поет-
ски, прозни, историски и 
новинарски текстови не 
престанале да постојат до 
ден денес.

Македонска НАЦИЈА

Македонката Каролина Ристеска  која живее во Канада ја објави 
својата прва поетска книга

МАКЕДОНИЈО СЛАВИ!

Пустошена низ вековите
Денес Македонијо ти постоиш.

Уривана и палена
Денес Македонијо славиш

Раселувана и убивана
Денес Македонијо ти живееш
Колку ли јунаци се жртвуваа 

Денес тие повторно се раѓаат
Колку ли богатства се украдоа
Денес тие повторно се враќаат

Колку ли солзи се пролеаа
Денес тие за нов род се,

 за радост и за смеа.

Македонијо слави!
8 ми Септември е твојот ден

Ден за сите векови
Ден за сите револуции

Ден за сите јунаци
Ден за сите победи
Македонијо слави!

      
                ЕДНА Е МАКЕДОНИЈА!

... посветена за Уставобранителите... 
За неа се раѓа потомок
за неа се гине јуначки

за неа се плаче од маки
за неа се смее од радост
за неа се собира народ

за неа се лежи во затвор!
Оти една е Македонија!

За неа се пишуваат песни
за неа се читаат книги

за неа се делеше Балканот
за неа војни се водеа

за неа нова историја пишуваа
за неа и Светот знае
за неа и Светот лаже

за неа само Господ спас е
оти Тој ја создаде од Рајот

оти една е Македонија.
Амин.

Каролина Ристеска
Торонто, 2021 година

Македонска заедница
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NEW ICONS OF THE MACEDONIAN SAINTS

NEW ICONS OF 
THE MACEDONIAN 

SAINTS

Recently, in the Macedonian 
Orthodox Church “St. 
Naum of Ohrid” in Hamilton, 
Ontario, Canada, new icons 
of the Macedonian saints 
were painted. A number of 
these saints were born in 
Macedonia, who with their 
God-pleasing deeds have a 
great importance, not only for 
the Macedonian people but 
also for the whole Christian 

world. The icons also depict 
saints from other parts of 
the world who worked and 
suffered in Macedonia. In 
addition to their own individual 
holidays, the Macedonian 
Orthodox Church has 
designated the first Sunday 
of October as a special 
holiday for remembering the 
Macedonian saints who in last 
two thousand years helped the 
affirmation of Christianity in 
Macedonia and beyond.

In “St. Naum of Ohrid” twenty-
six busts of saints are depicted 
in two lines of medallions 
with a diameter of 102 cm, 
alongside four life size figures. 
The following saints are 
represented historically: St. 
Lidia of Philippi and Macedon; 
St. Vasa of Voden and 
Thessaloniki
St. Sinklitikia of Alexandria and 
Macedon;
St. Kirana of Thessaloniki; 
St. Erasmo of Ohrid; St. Czar 

Justinian; St. Theophilus 
of Strumica; St. Metodius 
of Thessaloniki; St. Cyril of 
Thessaloniki; St. Angelarius;
St. Gorazd; St. Naum of 
Ohrid; St. Climent of Ohrid; 
St. Hilarion of Meglen; St. 
John of Rila; St. Gabriel of 
Lesnovo; St. Prohor of Pcinja; 
St. Joachim of Osogovo; 
St. John Koukouzelis; St. 
Nikodim of Prilep and Tisman; 
St. Nektarius of Bitol; St. 
Barlaam of Veles and Ohrid; 
St. George of Kratovo; St. 
Agatangel of Bitol; St. Angel of 
Lerin; St. Cyprian of Slepce; 
St. Spaso of Radovis; St. 
Zlata of Meglen; St. Joanikij of 
Rakotnici; St. Gabriel of Mount 
Athos.
Macedonian saints standing 
in front of God, may you pray 
for the salvation of our souls, 
for our motherland and for the 
recognition of our church.

НОВИ ИКОНИ НА 
МАКЕДОНСКИ СВЕ-

ТИТЕЛИ
Деновиве во Македонската 
Православна Црква “Св. 
Наум Охридски” во Хамил-
тон, Онтарио, Канада беа 
осликани нови икони на кои 
се изобразени ликовите на 
триесет Македонски светите-
ли. Опфатени се светители 
кои се родени на терито-
ријата на Македонија, кои 
со своите богоугодни дела 
имаат големо знацеwе не 
само за Македонскиот народ 
туку и за целиот Христијан-
ски свет, како и светители 
кои потекнуваат од други 
краиста но изврсиле вазни 
мисии, се подвизувале или 
страдале на на{ терен. За 
сите нив Маедонската Пра-
вославна црква ја одредила 
првата недела од месецот 
октомври како нивни заед-
ницки празник. Иако тие 
си имаат и свои посебни 
празници, овој ден 

е одреден за заедницко се-
каваwе на сите македонски 
светители кои во изминатите 
две иљади години придо-
неле за афирмацијата на 
христијанството на овие 
простори и посироко.
Во Свети Наумовата црква 
во Хамилтон, во два низа 
од медаqони со 102 см 
дијаметар се претставени 
26 светители и усте цетво-
рица со фигури во природна 
големина.
Следниве светителите са 
застапени по историски 
редослед:
Св. Лидиа Македонска; Св. 
Васа Воденска и Солун-
ска; Св. Синклитикија; 
Св. Кирана Солунска; Св. 
Еразмо Охридски; Св. Цар 
Јустинијан; Св. Теофил 
Струмицки; Св. Методиј Со-
лунски; Св. Кирил Солунски; 
Св. Ангелариј; Св. Горазд; 
Св. Наум Охридски; Св. 
Климент Охридски; Св. Или-
рион Мегленски; Св. Јован 

Рилски; Св. Гаврил Лес-
новски; Св. Прохор Пцински; 
Св. Јоаким Осоговски; Св. 
Јован Кукузел; Св. Никодим 
Прилепски и Тисмански; 
Св. Нектариј Битолски; Св. 
Варлаам Велески и Охрид-
ски; Св. Герориј Кратовски; 
Св. Агатангел Битолски; 
Св. Ангел Лерински; Св. 
Кипријан Слепценски; Св. 
Спасо Радовиски; Св. Злата 
Мегленска; Св. Јоаникиј 
Ракотницки; Св. Гаврил 
Светогорски;
Светители Македонски, 
стоејќи пред Бога, молете 
се за спасение на насите 
души, за нашата татковина 
и за признавање на нашата 
црква

Gligor Stefanov at Stefanov Icon 
Studio
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Македонско добредојде – канадска убавина
Прекрасен мотел во сопственост на  Македонецот  Томе Арсовски

                                  
Познатиот македонски  патриот од Кана-
да Томе (Чаирчанец) Арсовски
Ви ги честита Новогодишно-Божикните 
празници и Ве поканува 
да го посетите и отседнете во неговиот 
мотел "Stone Fountain Motel" кој се на-
оѓа на 5876 Hwy 35 North Rd. Kawartha 
Lakes, On.со површина од 6.6 акри земја 
(парк за рекреација).

За повеќе инфрмации јавете се
 на тел: (cell) 647 - 300 - 2194

motel: 705 454 2167. 
Toll-free 1 888 274 8811

http://www.stonefountainmotel.ca
                info@stonefountainmotel.ca

,,Stone Fountain Motel"
Small, family-owned and operated 9-room motel. Open all year. Situated 

on almost 7 acres of peaceful country property. Clean, comfortable rooms 
with satellite TV, fridge, microwave, wi-fi , air conditioning. All rooms are 

non-smoking. 

Guests reviews:
 ► Awesome place to stay!
 ► Nice clean place, has eve-

rything you need. 
 ► Spent two nights and will 

be returning next time we are in 
the area. Fridge, TV,    micowave, 
small deck at rear with seating 

and BBQ.
 ► Clean room, friendly staff , all amenities provided, good 
location!Quaint and Cozy - A Plesant Surprise.Awesome 
country motel -Best motel in Fenelon Falls.

►
►
rything you need. 
►
be returning next time we are in 
the area. Fridge, TV,    micowave, 
small deck at rear with seating 

For reservation call: (cell) 647 - 300 - 2194 
motel: 705 454 2167/  Toll-free 1 888 274 8811

http://www.stonefountainmotel.ca
 info@stonefountainmotel.ca

Successful Macedonian Businesses
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After 10,300 dentures Victor Minas is still smiling

No wonder, he's been voted Best Denturist for 17 years!*

Victor Minas, DD, FCAD (A) 
Board Certifi ed Denture Specialist 

admin@victorminasdentures.ca                 smilecorp.com               

FREE denture consultation.
Kindly call and shedule a free appointment - no obligation.

• In-house lab for fast service   
   and patient-direct prices

• All Insurance plans accepted

• Flexible payment options

• Seniors discount

• Same day repairs and relines

• Evenings and weekend
  appointments available

• Free parkingJanet’s specialty is listening with a 
sympathetic ear. As busy as we get, 
everyone receives the individual 
treatment they’ve come to expect 
from Victor Minas.

ictor Minas DD, FCAD(A) takes the art and science of denturism very 
seriously. Voted by patients as ‘best denturist’*, he’s always looking for 
better ways to serve them. As a member of both the Denturist Associations 
of Ontario and Canada, he has kept well abreast of all innovations and 
technical advancements. And as result, you simply won’t leave his clinic 

until you’re 100% satisfied. No wonder 
thousands of his patients are smiling too.

World-class dentures at your 
neighbourhood clinic
Building great dentures involves three 
critical components. One: Use only the best 
materials. Two: Cutting corners is never an 
option. Three: It takes wisdom and experience 
to fit, refine and adjust your dentures until 
they look and feel as natural as possible. 
Victor is the designated denturist of many 
dental surgeons who routinely refer patients 
to him. Since the dentures are built right on 
site, you’ll never pay a third party markup. Of 
course, all the teeth on our premium dentures 
are warranted up to 5 years.

So please, call anytime and we’ll give you 
some beautiful new reasons to smile.

The practice of great denturism 
involves as much old-world 
artisanship as it does state-of-the art 
science. And since no two patients are 
alike, we build every set of dentures 
uniquely for the person who wears 
them.

*BASED ON A READERS’ POLL BY METROLAND NEWSPAPERS , 1999-2019

117 Kendalwood Rd, Whitby

(905)

721-2797
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Apartments for senior citizens  65+
Fully renovated  one - bedroom suites with full kitchen
Bathroom with shower stall especially designed for seniors

Limited subsidy available, subject to eligibility
Balcony or patio walk out
Outdoor parking available
For more information please call at 416-755-9231
Zlatka Cokov or Margarita Donakovski 

Amenities
Macedonian Place offers a lower lounge with a cozy fi replace and bar over looking the 
ravine. The ceiling has engraved walnut wood panels and a beautiful chandelier. There 
are glass display cases with traditional folk costumes and artefacts as well as trophies 
from the Macedonian Golf Tournament which fi rst took place in 1942. The Front Lounge 
with a cozy fi replace and three wall murals depicting the life in the “old country”, 
provides a warm and inviting place to enjoy the day.

On the Main Floor next to the Lounge is the Entertainment Lounge/TV Room where 
residents watch their favourite shows or sports games. Outside, the walkways and 
gardens offer a lovely setting, set in an active area of East York, is within walking 
distance of many facilities. The TTC stops at our door.

Nearby
• Restaurants
• Drug Stores
• Banks
• Beauty Salons
• Bowling Alley
• Transit Stops

ZCokov@CanadianMacedonianPlace.com
MDonakovski@CanadianMacedonianPlace.com
Канадско-македонскиот дом располага со апартмани 
за лица над 65 години
Целосно реновирани апартмани со спална, дневна, кујна, балкон и бања со 
туш
Располагаме и со паркинг места за станарите
Можете да аплицирате за намалена кирија која е ограничена 
и предмет на квалификација
За повеќе информации јавете се на:
Златка Чоков или Маргарита Донаковски
416-755-9231
ZCokov@CanadianMacedonianPlace.com
MDonakovski@CanadianMacedonianPlace.com

Canadian Macedonian Place 

Our Vision

To be recognized within the commu-
nity as a home that celebrates the 
Macedonian culture and heritage 
and provides accommodations for 
Seniors capable of living indepen-
dently.

Our Values

We play a vital role in support of 
Macedonian heritage and culture. 
We strive to bring the Macedo-
nian and Canadian cultures closer 
together. 
We wish to create and support 
community involvement. We show 
respect, and support the feeling 
of self-dignity, to all our residents. 
We help bring a healthy lifestyle to 
the individuals that reside in CMP. 
We support and encourage family 
involvement and care. We value 
diversity in ethnicity.

Our Mission

To provide quality, affordable ac-
commodations and companionship 
to Seniors of all backgrounds with 
an 
aim to encourage the vibrant Mace-
donian culture in the city of Toronto, 
Ontario and all of Canada.

Goals

• Support and celebrate the 
Macedonian culture
• Offer companionship to all 
residents
• Provide quality accommod-
tions
• Provide affordable housing

We strive to bring the Macedonian and
Canadian cultures closer together

Be a Volunteer

We support High School Vol-
unteer Credits. Our many fun-
draising events welcome your 
volunteer time and talents!

MACEDONIAN OPEN

The Macedonian Open is one of Canada’s longest running golf 
tournaments and today is Canadian Macedonian Place Foun-
dation’s largest annual fund raising event. 
Over the years the Macedonian 
Open has raised over $1,200,000 in net proceeds for the bene-
fi t of Canadian Macedonian Place and other charitable causes 
supported by the current registered charity, Canadian Macedo-
nian Place Foundation.
 

850 
O’ Connor Drive

Toronto On 
M4B 3L6
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Интервју со проф. Д-р Теон Џинго од Институтот за Национална Историја, еден од главните 
уредници (заедно со г-ин Алдо Климан) на новоиздадениот зборник 

,,Македонија - 100 години од Версај,,  
Македонија: Господи-
не Џинго пред се ‘ голема 
благодарност за Вашиот 
одѕив на поканата за ин-
тервју, по неколкуте годи-
ни молк со медиумите во 
Македонија од оправдани 
причини, нивното соучес-
ништво во националното 
предавство и промената на 
уставното име на државата.

М: Неодамна од печат на 
македонски и хрватски јазик 
излезе зборникот ,,Маке-
донија -100 години од Вер-
сај,,чии примероци за среќа 
пристигнаа и до рекацијата 
на весникот ,,Македонија,, 
во Канада за што сме Ви бе-
скрајно благодарни.
Веднаш на почеток, за какво 
дело се работи, кому е на-
менето и кои се пораките од 
истото?

Теон Џинго: Зборни-
к о т „Македонија – 100 
г о - дини од Версај“ 
претставува еден амалгам 
од 12 научни трудови кои се 
објавуваат за прв пат и кои 
им пристапуваат на развојот 
на македонската држава и 
на македонската етногенеза, 
вклучително и на актуелните 
општествено-политички со-
стојби и процеси, од различ-
ни дисциплини. Трудовите 
се напишани на македонски, 
англиски и хрватски јазик. 
„Македонија – 100 години од 
Версај“  првично беше за-
мислен како наслов на трка-
лезна маса која требаше да 
се одржи во Пула, Република 
Хрватска во организација 
на Македонскиот културен 
форум, меѓутоа, имајќи ја 
предвид глобалната панде-
мија одлучивме напорите и 
знаењето да го преточиме во 
овој зборник. Изданието, кое 
има своја печатена, меѓутоа 
и електронска форма која 
е достапна за бесплатно 
превземање, е наменето не 
само за оние кои се занима-
ват со оваа проблематика, 
туки и за секој оној кој би са-
кал одблизу на му пристапи 
на столетниот македонски 
развој, од потврдувањето 
на поделбата на Македонија 
за време на Мировната кон-
ференција во Версај (1919-
1920 година) до денес. Преку 
трудовите читателот може 
да ги согледа сите подеми 
и падови во тој долготраен 
и макотрпен процес, но она 
што се провлекува постојано 
е македонската одлучност да 
се истрае.

М: - Колку е тешко во овие 
невремиња (не само панде-
миски) туку и татковинско 
погубни за Македонија да 
се работи и да се зборува за 
македонските вистини?

Теон Џинго: Искрено, 
многу. Знаете, Македонците 
низ историските процеси се 
навикнале и научиле како да 
се борат и да се спротивста-
вуваат на пропагандите и 

притисокот на соседните 
држави, меѓутоа најтешко е 
кога во таа борба изостанува 
поддршката на институциите 
во комбинација со серви-
лноста на таканаречената 
политичка елита и нејзините 
сателити во општеството. 
Понекогаш имам чуство како 
да не држат во еден маѓе-
псан круг којшто постојано 
се повторува и секој оној, 
без разлика дали како пое-
динец или како дел од не-
која неформална група, ќе 
направи обид да излезе од 
тој круг, постојат сили кои 
го враќаат назад. Во Репу-
блика Македонија постои 
цензура, иако таа е прикрие-
на низ институционалните 
лавиринти. Меѓутоа, тоа што 
мене повеќе ме загрижува е 
автоцензурата, кога бројни 
научни работници самите 
себе си вршат цензура за да 
не кажат нешто што би било 
протолкувано како погреш-
но и спротивно од духот на 
таканаречениот „единствен 
евро-атлантски пат“ на Ма-
кедонија. Секогаш кога по-
литиката и науката ќе почнат 
да тацуваат заедно, науката 
е онаа која секогаш е пора-
зена. Замислете, во 2019 го-
дина се навршија 70 години 
од завршувањето на Граѓан-
ската војна во Грција. И ве-
рувајте ми дека годишнината 
од таа македонска трагедија, 
која резултираше со егзодус 
на десетици илјади Македон-
ци од егејскиот дел на Маке-
донија, на ниту еден начин не 
беше одбележана во Репу-
блика Македонија. Единстве-
но, таа македонска погибија, 
беше прикажана во емисија-
та „Квадратура на кругот“, 
за што искрено би сакал да 
му се заблагодарам на авто-
рот, г-дин Бранко Станковиќ, 
која се емитуваше на Радио 
телевизија Србија! Како при-
мер, за тоа што се случува 
периодов во Македонија, би 
сакал да споделам една нео-
дамнешна случка која многу 
ме вознемири. Пред некол-
ку денови почина проф. д-р 
Васил Јотевски, човек кој 
целиот свој живот го посве-
ти на борбата за правата на 
Македонците во пиринскиот 
и егејскиот дел на Македо-
нија. Вообичаено за таков 
трагичен настан, составивме 
текст за негово сеќавање кој 
го испратиме до Македон-
ската телевизија за да биде 

прочитан во централниот 
дневник. И замислете, од 
текстот што беше составен, 
при читањето свесно беше 
испуштена реченицата дека 
д-р Васил Јотевски е роден 
во селото Горно Котори во 
егејскиот дел на Македо-
нија. Таквата постапка беше 
протолкувана како страв од 
реакција на дипломатското 
претставништво на Грција во 
Македонија, како и евентуал-
на реакција од некои влади-
ни кругови. Реалноста е дека 
живееме во време кога дури 
и починатите им пречат, а 
што останува за нас кои сме 
живи. 

М: Кој се’ учествуваше во 
изработката на зборникот и 
која беше улогата  на Репу-
блика Хрватска особено неј-
зиниот оддел за поддршка 
на малцинските проекти  ова 
дело да ја здогледа светло-
ста на денот?

Теон Џинго: Во збор-
никот „Македонија – 100 го-
дини од Версај“  читателите 
ќе имаат можност да ги про-

читаат уникатните трудови 
на д-р Вера Лалчевска од 
Женева, д-р Невена Трајков 
од Универзитетот во Фло-
рида, д-р Никола Жежов од 
Институтот за историја на 
Филозофскиот факултет, 
д-р Љубомир Цуцуловски од 
Институтот за филозофија 
на Филозофскиот факултет, 
д-р Тодор Чепреганов од 
Универзитетот „Гоце Дел-
чев“ од Штип, д-р Елка Ја-
чева – Улчар од Институтот 
за македонски јазик „Крсте 
Мисирков“, д-р Иванка Васи-
левска од Правнот факултет 
во Скопје, д-р Драгица По-
повска и д-р Стефан Влахов 
Мицов од Институтот за на-
ционална историја, Ведран 
Обучина кој е докторант на 
Универзитетот во Регенсбург 
и Ана Дукоска, истакнат ма-
кедонски активист и втеме-
лувач на движењето „Ние 
сме Македонија“. Како што 
споменавте, покрај мене, 
главен уредник во зборникот 
е и мојот драг пријател Алдо 
Климан, основачот и претсе-
дател на Македонскиот кул-
турен форум од Пула, еден 

исклучителен човек и голем 
патриот кој беше движечката 
сила на ова издание. Збор-
никот има и своја редакција 
во чиј состав, покрај главни-
те уредници, влегуваат и д-р 
Тодор Чепреганов и Благоја 
Мирчевски, претседател на 
Советот на македонското 
национално малцинство на 
Град Загреб. Фактички овој 
зборник е најдобриот пока-
зател за приликите во Маке-
донија. Истиот е отпечатен 
со финансиски средства од 
Република Хрватска, а мож-
носта за бесплатно превзе-
мање на истиот е ставена 
на интернет страницата на 
издавачката куќа „Полите-
кон“ од Сиднеј, Австралија. 
Тоа што македонски автори 
објавуваат свои трудови во 
зборник кој е финансиски 
помогнат од Република 
Хрватска и таму е отпечатен 
и кој е достапен за бесплат-
но превземање на интернет 
страница во Австралија, мис-
лам дека доволно говори за 
сето она што се случува во 
Македонија. 

М: Има ли враќање од оваа 
погибија за Македонија, има 
ли макар зрно надеж за Ма-
кедонците, освестените дека 
некогаш ќе можеме одново 
да бидеме свои на своето?

Теон Џинго: Мојата 
единствена надеж лежи во 
идните македонски генера-
ции кои единствено преку 
образованието, без разлика 
дали се работи за формал-
ното или пак за домашното, 

би акумулирале доволно 
знаење за да ја продолжат 
борбата и би биле доволно 
умни да сфатат дека мораат 
да бидат обединети. Сите 
заедно треба да се обидеме 
да ја создадеме таа моќна 
македонска иднина преку но-
вите генерации бидејќи само 
така можеме да го извадиме 
македонското прашање над 
површината и да ги афир-
мираме нашите барања за 
основните човекови права, 
меѓу кои и правото на самои-
дентификување. 
 

М: Што би им порачале на 
Македонците во Канада и 
ширум светот, во овие пан-
демиски денови, денови кога 
се буди и македонската ос-
лободителна пролет?

Теон Џинго: 
Драги мои Маке-
донци во Канада, 
продолжете во 
борбата и бидете 
истрајни во овој 
макотрпен и дол-
готраен процес. 
Она што навистина жалам 
е што и по повеќе од еден 
век ние не научивме дека 
најмоќиот сојузник на Маке-
донците од Македонија им 
се Македонците кои живеат 
во Европа, Канада, САД и 
Австралија. Дека природно 
никој не може да ги сфати 
нашите страдања како што 
тоа можеме да го чуствуваме 
взаемно. И денес, кога 
во Македонија доми-
нира еден такана-
речен пештерски 
а в т о ш о в и н и з а м , 
односно најбрутал-
на омраза кон се 
што има моќен ма-
кедонски предзнак, 
единствено што 
ни преостанува е 
да продолжиме и да 
се бориме. Ако успее-
ме, тоа би било извонреден 
успех. Доколку не успееме, 
барем совеста ќе ни биде 
чиста дека сме се обиделе и 
дека сме поставиле некаква 
основа, па некои идни гене-
рации ќе можат да го впи-
шат тоа како свој успех. Во 
воведниот дел од зборникот 
„Македонија – 100 години од 
Версај“ напишав дека ние 
сме свесни, иако тоа го по-
сакуваме, дека објавувањето 
на ова издание нема да биде 
глоговиот колец што треба, 
еднаш засекогаш, да биде 
забиен во срцето на вампи-
рот на антимакедонизмот. 
Но, среќни сме што знаеме 
дека овој зборник ќе претста-
вува наш мал придонес кон 
повеќевековниот македонски 
пркос, отпор и непокор. 

Македонија
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Бидејќи во Божјиот храм 
(црквата) престојува 
самиот Господ и наше-
то однесување во него 
треба да биде на одре-
дено ниво и да прили-
чи на неговата светост 
и величие. Гледајќи ги 
светите икони на Исус, 
Мајката негова, и на 
светците, верниците ве-
руваат дека тие ги гле-

даат од иконите затоа 
се трудат и своето 
однесување да го при-

лагодат на барањата на 
Светата црква.
Во црквата верникот 
треба пристигне пред 
започнувањето на ли-
тургијата, за што не е 
добро да привкекува 
вниманието на тие што 
дошле навреме и што 
се молат за време на 
службата. Во храмот 
верниците треба да би-
дат пристојно облечени.
При велегувањето вер-
ниците се прекрстуваат 
на влезната врата од 
храмот. По влегувањето 

најпрвин се застанува 
пред централната ико-
на. Пред неа се пра-
ват два поклона пред 
целивањето и еден по 
целивањето. Исто така, 
верниците два пати се 
прекрстуваат пред бак-
нувањето а иконата и 
еднаш потоа.
Потоа се палат свеќите. 
Мажите застануваат од 
десната, а жените од 
левата страна гледано 
кон иконостасот. Во сре-
дината се остава пра-
зен простор од влезна-
та врата до Црковните 
Двери.

За празнична служба 
во црквата верникот се 
подготвува од вечерта, 
зашто празниците за-
почнуваат со заоѓањето 
на сонцето. И во Свето-
то Писмо е запишано:

„И би вечер и би 
утро, ден први“.

СВЕТО ПИСМО, 9
Верникот се подготвува 
за службата следното 
утро преку палењето 
свеќа пред домашната 
икона вечерта, јадење 
лесна храна, кажување 
вечерни молитви итн. 

Во црквата по Светата 
литургија на верници-
те им се дели нафора 
(благословено и осве-
тено парче леб). Верни-
кот за да прими нафора 
или причесна мора да е 
гладен, да не појадувал, 
да не пиел вода, да не 
пиел кафе, да не пушел.
При земањето причес-
на верникот пристапува 
кон Светата чаша сми-
рено, рацете ги држи 
прекрстени на градите 
и не се крсти за да не 
ја удри чашата и да не 
ја истури. Со Светата 
причест христијанинот 

се соединува со Христа 
бидејќи лебот е тело-
то Христово, а виното 
крвта Христова.

„Кој го јаде моето 
тело и ја пие Моја-
та крв, има живот 
вечен и Јас ќе го 
воскреснам во 
последниот ден“.
ЈОВАН, 6, 54

Најдобро е во храмот 
да се дојде на почето-
кот на богослужбата. 
Ако пак се задоцни при 
влегувањето верникот 
треба да внимава да 
не им пречи на тие што 
дошле пред него и веќе 
се молат. Ако во храмот 
се сретнат познати тие 
се поздравуваат со по-
клон без зборување, а 
ако веќе нешто мора да 
разговараат тоа мора 
да биде кратко и со ше-
потење.
Ако во црквата сретнете 
пријател кого подолго 
време не сте го виделе 
и сакате да разговарате 

не правете го тоа во цр-
квата туку почекајте тој 
да излезе надвор. Осо-
бено не пристапувајте 
му на човек што е пред 
иконата, што сака да се 
прекрсти, да се помоли 
или да остави дар пред 
иконите. Особено не 
прекинувајте го во мо-
литвата. Излезете пред 
црквата и почекајте го 
да си ги изврши своите 
религиозни потреби.
Верниците во црквата 
треба да се облечени во 
чиста но скромна обле-
ка. Мажите во црквата 
влегуваат гологлави 
(без капи и шапки). 
Жените доколку носат 
шминка не треба да ги 
бакнуваат иконите. И 
жените и мажите тре-
ба да бидат пристојно 
облечени.
Во црквата верниците 
секогаш стојат. Поста-
рите, болните и изнем-
оштените можат да се-
дат.

Како да се однесуваме во црква

Македонија
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ВО ПРЕСРЕТ НА ВЕЛИГДЕН СО ВЕЛИГДЕНСКИ ПЕСНИ

ПОЕЗИЈА СО ПОВОД
Пишува и уредува
Блага Дафовска

„На Велигден сум се 
заљубил

На тој голем ден 
христијански,

Ајде боже ти ми помогни
 кажи каде да ја најдам ...

Во овие убави сончеви  де-
нови украсени со зеленило-
то на пролетта и процутот 
на цвеќиња та,  ден за ден 
ни доаѓа Велигден, придру-
жен со празнична песна на 
ластовиците. Широко му ги 
отвораме вратите на Велиг-
ден- Денот на Христовото 
воскресение, најстариот 
христијански празник на све-
тот. Припаѓа во групата на 
подвижни празници, со про-
менлив датум, а оваа година 
се празнува на 2-ри мај.
Литратурниот прилог  ќе биде 
проследен со песни од маке-
донското народно творештво 
и стихови од  поетите  посве-
тени на Велигден,преку кои 
ќе дојдат до израз богатите 
велигденски традиции. Нема 
да бидат изоставени нашие 
помлади генерации,  пора-
нешни и сегашни ученици од 
македонските училишта, со 
нивните активности.
 (Жалостно,  што сеуште се 
наоѓаме во едно тешкои не-
обично време на Ковид-19 
која ги оневозможува наши-
те празнувања и не става во 
неизвесност за прославата 
на Велигден   Во граници-
те на дадените можности 
во сите македонски цркви, 
свештениците ги извршува-
ат  празничните богослужби; 
меѓу кои, прва беше Прочка. 
На тој ден верниците се при-
честуваат. За  христијаните 
одсекогаш причесната е важ-
на и е опеана во следната 
обредна  велигденска  песна, 
создадена уште со појавата 
на христијанството:

Извишиломи високо борје,
Високо борје среде манас-

тир,
Ај на борјето ветки порој-

ни,
Ај на ветките лисја широ-

ки,
Ај на лисјето капки крвави,
Тие не биле капки крвави,
Туку ми била чесна При-

чесна

Сите  религиозни белези 
на оваа песна не воведу-
ваат вомногувековното 
празнување на Велигден, 
почнувајќи во вториот век и 
останала во македонското 
народно творештво. Преку 
долгиот пат на нашиот народ 
низ вековите,  народни песни 
се наоѓаат на прво место со 

разноврсна тема и ли-
ричност.  Песните како 
секојдневни придружни-
ци на нашите далечни 
претци, најчесто ги пее-
ле Лирските народни 
песни кога работеле во 
полето. Тие се најстари, 
се одликуваат со рели-
гиозен мотив и припаѓа-
ат во групата Велигден-
ски Обредни песнт со 
христијански елементи, се 
пееле на свадби, празници, 
на Причесна и Велигден. На 
велигденското славје, наро-
дот е весел, распеан и рази-
гран. На орото и песната им 
немало крај се до третиот 
ден, а „мома Ангелина“ про-
должува да го води „нависо-
ко-нашироко“ со сите момци 
и девојки:
„Велигден, море, Велигден,
та кога дојде и појде?
Со нога не те игравме,
со уста не те пеевме,
со очи не те видовме.
Моме ле, моме убаво,
три дена ме носи на појас
- црвени јајца кршевте,
на гајдаџија дававте,
кога си оро игравте...“
Народното творештво повр-
зано со велигденските тра-
диции, создаде влијание и 
инспирација врз песните  со 
понови велигденски мотиви 
кај современите македонски 
поети. Нема да бидат изо-
ставени главните  настани за 
нашите верувања: верници-
те преку молитва и прическа 
ќе примат проштевка и бла-
гослов од  Бога. Велигден  и 
денес е поврзан со сите овие 
убави традиции, верувања 
и обичаи;  вапцување на јај-
ца, одење в црква, а секоја  
христијанска куќа ги почитува 
и ги пренесува од поколение 
на поколение. Сето ова со 
реален одраз и во духот на 
Велигден, го прикажува би-
толскиот поет и журналист, 
Панде Манојлов ( 1948-2020) 
во песната:

ПРЕДВЕЛИГДЕНСКА
Обичај е пред Велигден

се, да биде чисто,
да се исчити куќата,

да се вароаат ѕидовите
да се исперат килимите.
Обичај е пред Велигден

да се пости,
да се јаде сол и пипер

за да се исчисти телото
од гревот на лакомоста.
И да се вапцаат црвени 

јајца
на Велики Четврток
рано на изгрејсонце,

во храм свет да се влезе ...
Се, наследивме од предци-

те
и обичаите и добрината
и прошката за грешните,

но одговор на прашањето 
немам:

на сите ли треба да им се 
прости ?

На Понтие Пилат ли,
на Јуда ли да му се про-

сти,
на тие што светот го 

ништат,
на предавниците на родот 

ли,
о, Боже, на сите ли?

Во поетскиот  прилог, со сли-
чен велигденски мотив ќе 
дојдат доизраз и песните на 
други поети меѓу кои, Иван 
Трповски кој живее во Сид-
неј, Австралија. Сеќавањата 
за велигденската слава во 
неговото родно село Волино, 
Охридско, ги опишува во пе-
сната

 „ВЕЛИГДЕНСКИ ПРЕ-
ЧЕК“-цитат:

„Го чекаме Велигден
со верско почитување

со строг шеснаесетти пост
со чисти души и нови 

облеки.“
„... желни за причесна

гладни за нафора и желни 
за Христовото Воскрес-

ние“
Кон велигденскиот венец од 
стихови ќе се придружи про-
фесорката и поетеса Љуби-
ца Неделковска од Скопје, 
родена во с. Бабино, Демир 
Хисар. Со сликовитото и 
емотивно прикажување на 
нејзините сеќавања, пое-
тесата како да „одлета“ во 
нејзино  детство, преку неј-
зината  

ВЕЛИГДЕНСКА ПЕСНА:
Детуле не сум, за Велигден

да се зарадувам
   со шарени шеќерчиња
баба Варвара што ми ги 

даде.
Момичка не сум, за Велиг-

ден
да се нарадувам

со свилено фустанче
мама што ми го соши.

- со сандали битпазарски
тате што ми ги купи.,

Си раснав, и пораснав,
моме за љубење се сто-

рив.
За Велигден посакувам

радост голема да ми биде 
тој.

Оваа песна не упатува кон 
други детски песни од ваков 
вид, застапени во списанија 
и учебници во Македонија, 
кои допреа и на часовите по 
македонски јазик во Торонто.
 Во ова велигденско славје, 
што го приредуваме  доаѓа 
до израз и поезијата за деца; 
значи нема да ги заборавиме 
најмладите;  децата околу 
нас, односно учениците кои 
го изучуваат македонскиот 
јазик низ изминатите години 
вомакедонските одделенија, 
а  сега, за време на КО-
ВИД-19, часови помакедон-
ски јазик се изведуваат на 
Google Classroom, со вирту-
ална програмана  за учени-
ците од YRDSB, во Маркам. 
Како низ изминатите учебни 
години, така и оваа, учат 
песни за пролетта, пишува-

ат велигденски 
честитки на ма-
кедонски јазик 
за нивните роди-
тели. Детската 
радост е голема 
со кошничките 
полни со црвени 
јајца. Токму на 
учениците  им  
ја презентираме  
творбата на про-

фесорката-поетеса Славка 
Манева од Скопје:

ВЕЛИГДЕНСКА ПЕСНА

Црвено-бело, црвенобело
Нека ви е деца весело !

Голем празник,голем  ден
Велигден.

За здравје ќе се чукнеме,
Јајца ќе пукнеме.

Голем празник, голем ден
Велигден.

Камбани во црква бијат,
Ора весели се вијат.

Голем празник, голем ден
Велигден.

Со оваа Велигденска песна, 
мислата назад ме враќа, во 
учебната 2012 година. А, во 
ова тешко време кога нема 
повеќе прослав и школски 
приредби, остануваме само 
со мемориите од минатото. 

Ми допираат сеќавања  од 
заедничкиот- Пролетен кон-
церт на моите учениците од 
трите  училишта:  „Св. Кли-
мент Охридски“ од Торонто, 
„ Diefenbaker“ P.S . од East 
York – TDSB, како и „Bur Oak“ 
S.S.  од  Маркам. Ќе се ево-
цираат спомени за тие добри 
времиња и верувам дека 
и вие, ќе се најдете во нив.  
Имено, на 1 април, 2012 г. ху-
манитарната асоцијација  од 
Торонто- Children relief  fund, 
тогаш со претседателката 
Сула Герман, одржаа забава 
за помош на Домот на деца-
та, сирачиња во Битола. На 
програмата  зедоа учество 
моите ученици од трите го-
респомнати училишта. Би-
дејќи и тогаш се наоѓавме 
во пресрет на Велигден, 
учениците од „ Diefenbaker“ 
P.S., Maтју Роштанковски и  
Алексис  Јовановска се прет-
ставија со горенаведената 
„ Велигденска песна“  Заед-
ничкиот рецитал  „Со љубов 
светот е поубав“  беше воз-
накот на Велигден, бидејќи 
Велигден е љубов и радост; а 
еве, тој настан се совпаѓа  со 
поетскиот велигденски при-
лог,  како негова надоградба 
и освежување. Рециталот за-

врши сопесната „Кокиченце“  
прославувајќи ја пролетта 
заедно со Велигден.
Почитувани, почувствувавте 
каква пролетна велигденска 
убавина  зрачи од децата, 
од песните на поетите, било 
каде и да се;  го воспеа-
ле  христијнското содржа-
телство зачнато од нектарот 
на народната поезија. Со 
богољубивиот глас на „сите 
ангели“ во црковните храмо-
ви,  божјата молитва  созда-
ва вознест кај верниците  со  
заносни звуци:  

„Христос воскресна од 
мртвите,

Со смртта, смртта ја 

победи,
И на тие во гробовите 

живот дарува“

Приврзаноста и љубовта кон 
Исус Хрис се верба и љубов-
та меѓу сите нас за подобри 
и посветли 
хоризонти во Македонија и 
насекаде. 
Драги Македонци каде и да 
сте, во ова празнично распо-
ложение ви упатувам Велиг-
денски честитки,  со радост 
и мир нека бидат исполнети 
вашите срца.

- СРЕЌЕН ВЕЛИГДЕН ! – 
HAPPY   EASTER !

- Учениците од „Св. Климент“, „Diefenbaker“и „Bur Oak“ 
S.S. на донаторската забава на Children Relief Fund. Oд 
лево, надесно: Маја Мириќ, Виктор Велјановски, Изабела 
Сугарис, учителката Блага, Матју Роштанковски, Алексис 
Јовановска и др. Април, 2012 г.  Торонто

Children Talent Show-MCRF, со учениците од Bur Oak S.S. Напред: Ники Мириќ, Лукас 
Сугарис, Маја Мириќ. Назад: учителката Блага, Христина Велјановска, Изабела 
Сугарис, Ивана Стојановска, водителката и претседателката Сула Герман, дек. 
2013 г. Торонто 

Максим и Вида Максимоски, со братучедот Александар  
Makсимоски (втор) во „Св. Климент“, „Diefenbaker “ и R.H.McGreror 
P.S, со велигденски цртежи ја украсија училишната вратата. Мај, 
2006

- Во очекување на Велигден; учениците при МЦУ „Св. Климент 
Охридски“ празнично расположени и насмеани, со наставничката 
Благица Дафовска. Мај, 2007 Торонто.
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Драги Македонци, Православни 
Христијани, се приближува 
големиот христијански 
празник Велигден. На 
интересен начин преку 
интернет дојдов до важни 
историски податоци за 
нас Македонците и нашата 
религиозна поврзаност со 
овој важен ден преку еден мал 
интересен новинарски натпис. 
Во весникот се опишува за 
сликањето на јајцата на 
Велигден. Краткиот натпис  
гласи, цитирам:
  „Според Паас, бојадисувањето 
на велигденските јајца, 
Македонците од 13 век биле 
првите Христијани за кои се 
знаело дека користеле обоени 
јајца на своите велигденски 
прослави. Крстоносците кои 
се враќале од Блискиот Исток го ширеле обичајот да обојат јајца, 
а Европејците обојувале јајца за да го слават Велигден и другите 
празници. “Пишува Кети Смит од познатиот весник „Тајмс Дејли“ 

Среда, 27 Март, 2002 година.  
Текстот на англиски јазик напишан 
е подолу како доказ за повторно да 
прочитате и да се уверите во погоре 
напишаното:
“According to Paas Easter egg dyes, 
13th-century Macedonians were the first 
Christians known to have used colored 
eggs in their Easter celebrations. Crusad-

ers returning from the Middle East spread the custom of coloring eggs, and 
Europeans used to color eggs to celebrate Easter and other holidays.”
By Kathie Smith
-writes "The Times Daily"/Wednesday, March 27, 2002.
 Доколку постоеше сомнеж кај некој од вас дека првата жена Лидија 
Христијанката не била од Македонија сега можеме да отвориме 
дискусија и да се запрашаме дали треба да заборавиме на нашето 

потекло, традиција и обичаи? Гледаме дека денес можеме да 
најдеме во секој момент стари податоци и информации за нас 
Македонците. Споменот за Христовото распетие претставен 
преку бојадисувањето на јајцата очигледно не е од вчера кај нас 

Македонците. Ние сме стар религиски народ со богата традиција и 
богати фолклорни обичаи. 
Велигден е Голем празник за нас Христијаните. Како ќе ги бојадисаме 
јајцата за овој голем ден е секогаш својствено на нашата бескрајна 
фантазија која ја има во македонското семејство како традиција . 
Денес ќе ви предложам една техника која секогаш одлично 
функционира во брзото и лесно бојадисување на јајцата. 

                                 Потребни ви се следните материјали:

1.Свеќа;
2.Запалка;

3.Варени или празни јајца;
4.Мрсни боици;
5.Фарба за јајца;

6.Четка за боење.
 
Јајцата може да бидат варени или празни. Исто така можете да ги 
обоите со боја за фарбање јајца и отпосле да ги декорирате, или 
да ги оставите бели и да ги декорирате по своја желба. Украсете 
ги велигденските јајца со восок и стопени боички. Потребни ви се 
неколку секунди за да ги стопите на свеќа и боењето може да почне. 
Топете ја боичката за секој чекор на украсување на јајцето. За овој 
уметнички перформанс ви се потребни неколку минути внимателно 
декорирање и се разбира само ако имате желба и фантазија сè ќе 
биде можно да нацртате. 
Се надевам ви дадов одлична идеја за украсување! Среќен празник и 
останете ми сите во добро здравје! 
Уживајте во секоја ваша идеја и креација!

Рубриката НАПРАВИ САМ  ви ја 
подготви

Каролина Ристеска.

СРЕЌЕН ВЕЛИГДЕН И СРЕЌНИ 
ВЕЛИГДЕНСКИ ПРАЗНИЦИ
ХРИСТОС ВОСКРЕСНА,
НАВИСТИНА ВОСКРЕСНА.

ВЕЛИГДЕН
...„Македонците од 13 век биле првите Христијани за кои се знаело дека 

користеле обоени јајца на своите велигденски прослави“...

Македонија
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Tel. 905-265-2197

dimovskid@rogers.com
^estit Veligden
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Real Estate specialist 44+years experience Residential & 
Commercial investment 

Недостаток  од  убави вести  во Македонија?
Пишува 
Танас Јовановски 
Познатиот новинар и 
уредник на ТВ емисија-
та Седмица на ТВ Алфа,  
Коле Чашуле неодамна 
обраќајки се до гледачи-
те рече дека во наред-
ните емисии ќе се потру-
ди да пренесе и нешто 
убаво, пријатно бидејќи 
просто му здодеало да 
подготвува во своите 
емисии негативности 
со кои обилува Маке-
донија. Речено но не и 
сторено. Обидот е за по-
фалба но е невозможен. 
Во нашата татковина 
Македонија денес тешко 
(ретко) се случуваат но-
вости пријатни за ушите 
и за срцата на обичните 
граѓани за да бидат пре-
несени во македонските 
медиуми. Со таков про-
блем се соочи Чашуле 
но и целата македонска 
медија со исклучок на 
медиумите кои го држат 
на власт криминалецот-
Зоранчо Заев и бандата 
околу него.
   Ако читателите, слуша-
телите или гледачите ги 
следат медиумите под 
контрола на денешна-
та власт во земјата,  ќе 
добијат впечаток дека 
тече мед и млеко, сло-
бода и правда, мир и за-
едништво, сплотеност... 
а не е така. Обратното 
е вистината. И не само 
што тоа е прикажано во 
медиумите кои не се во 
служба на криминална-
та банда на власт она-
ка како што е туку и е 

пред очи на секому. На 
мејдан е сиромаштија-
та, неправдата, крими-
налот, корупцијата, не-
грижата за здравјето на 
народот, корупцијата во 
образованието, негри-
жата за оние (избира-
чите) кои ги донесоа на 
власт, а се грижат само 
за себе и за својот џеб. 
   Нема новинар во све-
тот кои не сака на наро-
дот да му пренесе убави 
вести со кои ќе му го ра-
зубави денот, посебно 
во нашата земја, но тие 
се ретки, многу ретки, а 
една од нив се случи де-
новиве токму  со Маке-
донија. Имено, нашата 
фудбалска репрезента-
ција на гостински терен 
(на 31 март) го совлада 
фудбалскиот гигант Гер-
манија со резултат од 
2:1, земја која е повеќе-
кратен европски и свет-
ски првак. Натпреварот 
се одигра во рамките 
на квалификациите за 
Светското првенство во 
2022 година во Катар. 
Ниту во еден момент од 
натпреварот не беше 
доведена во прашање 
победата на Македонија 
не само според резулта-
тот туку и според  игра-
та. Верувам дека сите 
нашинци кои живеат 
низ светот, а го следат 
спортот во Македонија 
не биле никогаш по-
среќни од тој ден и таа 
победа. Да се надеваме 
дека оваа генерација 
фудбалери ќе не однесе 
на многу повисоко место 

и ќе не направи горди 
како никогаш порано.
   Верувам дека секој кој 
се чувствува Македо-
нец денес е пресреќн со 
убавата вест. Но тоа не 
е доволно за да биде-
ме весели и среќни со 
години. Додека крими-
налната банда  на власт 
се откажаа од правата 
и слободите  на маке-
донското малцинство 
во Грција, а потоа и во 
Бугарија,  Татарите  не 
ни ја признаваат нашата 
националност, нашиот 
јазик, историја... Бараат 
од нашата држава да 
им признае национал-
ни, човечки права, да 
престане со теророт врз 
бугарското малцинство 
во Македонија! И ова 
не е убава вест да им ги 
разгали душите и срца-
та на сите нашинци во 
светот. Распродажбата 
на македонската исто-
рија, култура, јазик не е 
дело со кое можеме да 
се гордееме. Нажало-
стн на тронот во нашата 
земја го имаме Зоранчо 
Заев кој нема ни кичма 
ниту стамина да се спро-
тивстави на овие прити-
соци како што немаше 
и со потпишувањето на 
Преспанскиот договор. 
   Неодамна од конгре-
сот на владејачката 
партија СДСМ очеку-
вавме промена во врвот 
на лидерската позиција 
после се’ што предав-
никот Заев го направи 
против нашата и негова 
татковина беше одново 

реизбран за лидер на 
партијата со огромно 
мнозинство.  Што тоа 
значи, драги читатели, 
за нас кои си ја сакаме, 
кои си ја љубиме татко-
вината? Зоранчо Заев 
не е сам. Опкружен е 
со предавници, квин-
слинзи  на кои државата 
Македонија не им значи 
ништо.  Предавникот 
Заев не е новајлија на 
политичката сцена во 
Македонија.  Оние кои 
сакаа да видат кој е тој 
и кои му се намерите, не 
го подржаа на послед-
ните избори. Но тоа не 
беше доволно. Тој сепак 
доби 46 парламентарни 
места во Собранието на 
Македонија. Подржан 
од партиите на Албан-
ците и извесен број на 
пратеници од помалите 
македонски партии се 
чини дека криминалецот 
Заев со две аболиции 

ќе остане уште долго да 
бриши и руши се’ што ќе 
најде и стигне. Критики-
те против Заев од стра-
на на негови поранешни 
подржувачи како  Бран-
ко Героски, Владимир 
Милчин и други не се 
доволни за тој да си за-
мине од врвот.  Од друга 
страна, лидерот на опо-
зициската ВМРО-ДПМ-
НЕ Христијан Мицковски 
не влева надеж дека ќе 
донесе пролет во Маке-
донија, не оваа пролет,  
но и идната според до-
сегашното видено од 
него. Сум пишувал по-
рано и пак ќе го речам 
истото:  За да се осло-
боди од Заев Македо-
нија, ВМРО-ДПМНЕ ќе 
треба да се ослободи од 
Христијан Мицковски, а 
потоа да ги обедини со 
себе сите поранешни 
десничарски партии кои 
го разединуваат десни-

чарското ткиво со нов 
лидер.
   На крајот, драги чита-
тели, за да ви го разу-
бавам денот еве една 
хумореска од еден 
нобеловец:  Во нацис-
тичка Италија тешко 
одело прифаќањето на 
нацистичката партија 
во руралните средини, 
во селата, зафрлените 
места... и за да се по-
прави тоа, нацистите 
испратиле емисари да 
проповедаат во нивна 
полза.. Еден од емис-
арите среќавајќи еден 
фармер му сугерирал 
да стане член на нацис-
тичката партија. Фарме-
рот рекол дека дедо му 
бил деморат, татко му 
бил демократ и тој е де-
мократ. На тоа нацистот 
додал: а ако дедоти и 
таткоти беа убијци,  што 
ќе бидеш ти? Нацист, 
одговорил фармерот. 

Танас со сопругата Љубенка на 
Велигден 2015
фото архива Зоран Карапанчев
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Интервју со  Горан Тасковски, претседател на  Македонска Ера Трета, најновата искра на политичката 
сцена во Република Македонија 30 март, 2021

Интервјуто го водеше Драги Стојковски

Интервју со Македонска Ера Трета

Здраво на сите Македон-
ци каде и да сте. Јас сум 
Драги Стојковски, потпр-
тетседател на Македонска 
Ера Трета. Добредојдовте 
на Јутуб каналот на поли-
тичката партија Македон-
ска Ера Трета. Како прво 
видео на новоотворениот 
канал Ви го претставу-
ваме мега интервјуто со  
Горан Тасковски, претсе-
дател на  Македонска Ера 
Трета, најновата искра на 
политичката сцена во Ре-
публика Македонија
30 март, 2021
Интервјуто го водеше Дра-
ги Стојковски

Горан, здраво и добре-
дојде на нашиот канал.
ПРАШАЊЕ: КАКО ПРВО 
ДАЛИ МОЖЕТЕ ДА НИ СЕ 
ПРЕТСТАВИТЕ ПРЕД НА-
ШИТЕ ЧИТАТЕЛИ?

ОДГОВОР: Јас сум Го-
ран Тасковски роден во 
Мелбурн, Австралија, по-
ранешен Амбасадор на 
Република Македонија во 
Република Турција, сега 
живеам во Битола.
За Македонија сум се тру-
дел да придонесам за неј-
зиниот напредок, развој, 
афирмација и промоција 
во светот.
Патриотизмот се покажу-
ва на дело, се покажува 
со лично жртвување и се 
влегува во непознатото 
за да се придонесе за тоа 
што е свето и исконско, 
за својата татковина, за 
Македонците, чување на 
господовиот аманет за 
одбрана на библиската 
земја од сите гладни кри-
миналци, предавници и 
профитери.
Повеќе пати и на дело сум 
покажал колку ми значи 
Македонија, за да бидам 
огледало на Македонија 
во Турција, сум се откажал 
од моето австралијанско 
државјанство, сега имам 
само македонско, што за 

мене е гордост и приви-
легија, не може секој да 
биде Македонец, треба да 
заслужиш за таков ген.
За мене никогаш не било 
приоритетно да се истакне 
што сум правел  и како сум 
се борел за Македонија, 
најбитно ми било да имам 
конкретни резултати кои 
влијаат позитивно како 
придонес за Македонија, 
Македонците и за сите кои 
живеат во нашата татко-
вина.
Од Турција упеав да доне-
сам во Македонија многу 
економски и бизнис мож-
ности, инвестиции: млека-
рата Суташ; го договорив 
Саркофагот на Алексан-
дар Македонски да биде 
дел од Археолошкиот 
Музеј во Скопје; воведов 
изучување на македонски 
јазик во Турција, со про-
фесор од Министерство-
то за Образование, каде 
што имавме 700 ученици 
со изучување на Маке-
донски јазик, Историја, 
Музичко, Географија, со 
што сите ученици добиваа 
свидетелства исто како 
да учеле во Македонија; 
во центарот на Анкара 
договорив парк именуван 
МАКЕДОНИЈА; воведов 
Македонски јазик на ТРТ – 
Националната Телевизија 
на Турција; договорив ле-
тање на авио компанијата 
ПЕГАСУС – нискобуџетен 
лет за Македонија, со што 
4 години по ред најмногу 
туристи во Македонија 
имаше од Турција и многу 
други позитивности во тр-
говската размена и сора-
ботката со Македонците 
во Турција, кои се бројат 
во милиони.
Лицето на Македонија во 
Турција остана чисто, по-
зитивно со развиени одно-
си во сите области, со све-
тол пат за уште поголем 
напредок и продолжување 
на братскиот однос и исто-
риската искрена поддршка 
за Македонија како посве-
тен пријател.

Денес, по завршувањето 
на мојот мандат во Тур-
ција во 2015 година, сите 
врати сеуште се отворени, 
пријателствата сеуште 
постојат, инвеститорите 
сеуште бараат соработка 
со мене, бидејќи во мое 
време имаше искрен, 
отворен, позитивен однос, 
без мито и корупција, без 
негативности и личен ин-
терес.
Турција се враќа во Ма-
кедонија преку нашиот 
мост, бидејќи претходниот 
некој го сруши, како што 
ги сруши сите мостови со 
нашите браќа и сестри 
Македонци во заробените 
делови и во иселеништво-
то.
Во Турција  ги победив Гр-
ците, Бугарите, Косовари-
те и  интересите на носи-
телите на црните бизниси 
од Македонија.
Показател дека сум бил на 
вистинскиот и праведниот 
пат за Македонија се две-
те признанија и награди 
од македонската влада и 
дипломатскиот кор во Ан-
кара за најдобар Амбаса-
дор.

ПРАШАЊЕ: КОЈ БЕШЕ 
ПОВОДОТ ДА ОСНОВА-
ТЕ НОВА ПАРТИЈА, НА-
МЕСТО ДА СЕ ПРИКЛУ-
ЧИТЕ НА ЕДНА ОД ВЕЌЕ 
ПОСТОЕЧКИТЕ?

ОДГОВОР: Македонска 
Ера Трета постои во Ма-
кедонија како структура 
уште од времето пред 
референдумот, но не како 
партија, пред се како ини-
цијатива за спречување на 
референдумот, потоа како 
суверенистичко движење, 
со цел будење на маке-
донскиот народ од длабо-
киот сон и откопување на 
затрупаниот и потиснат 
македонски патриотизам, 
поттикнување на сопстве-
ното размислување за 
својата иднина, за пра-
вецот на движење и пра-

вење разлика помеѓу до-
брото и лошото за себе и 
за Македонија и враќање 
на суверенизмот како ко-
рен и темел на Македон-

ската Империја.
Името Македонска Ера 
Трета е симболично:                                              
Првата Ера е созда-
вањето - човек, природа;                                               
Втората Ера е ропството 
– денес сеуште сме робо-
ви и марионети; Третата 
Ера е ослободувањето;                                                                
Значи, Македонска Ера 
Трета е ослободување на 
Македонија.
Со самиот факт дека во 
изминатиот период не по-
стоеше политичка структу-
ра која јасно и безусловно 
застана во одбрана на 
македонските национални 
интереси, се донесе од-
лука да се трансформира 
Македонска Ера Трета 
во политичка структура, 
за да можеме како офи-
цијално тело да ја одбра-
ниме македонштината и 
иднината на Македонија, 
истовремено да ги разго-
лиме лажните патриоти, 
платениците кои глумат 
опозиција, странските по-
слушници и профитерите 
на кои им е побитна фо-
телјата, кабинетот, моќта 
и финансиските придоби-
вки, без грижа за нашата 
татковина.
Како структура имаме 
поминато многу нелогич-
ности и апсурди во рам-
ките на нашето делување, 
каде што се сретнавме 
со опструкции и напади 
од така наречените ’’ПА-
ТРИОТСКИ’’ структури во 
Македонија, кои не сакаа 
да ни се приклучат во бор-
бата за Македонија – за 
името, со што им забра-
нуваа на своето членство  
да бидат дел од битката 
против референдумот и 
други негативности за Ма-
кедонија.
Основната причина за 
постоење на Македонска 
Ера Трета е да се спречат 
душманите да раководат 
со Македонија, да ги отво-
риме очите на Македонци-
те, да ја вратиме доверба-
та кај нашите иселеници 

и да ја изградиме Маке-
донија како почитувана и 
угледна држава.

ПРАШАЊЕ: ШТО Е ТОА 
ШТО ЈА ПРАВИ МАКЕ-
ДОНСКА ЕРА ТРЕТА 
ПОСЕБНА, НАСПРОТИ 
ДРУГИТЕ ПАРТИИ ВО РЕ-
ПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА?

ОДГОВОР: Македонска 
Ера Трета не функциони-
ра како класична партија, 
нас не ни се битни броеви-
те, во смисла да се фали-
ме со бројот на пристапни 
изјави, бидејќи зад пара-
ванот каде што се дава 
гласот за некоја политичка 
структура, не се релеват-
ни бројките на членството, 
нас не ни се битни рако-
водните можности, приви-
легиите, моќта и другите 
актуелни политички пово-
лности, нас ни е битно ре-
алното придонесување за 
развој на Македонија.
Македонска Ера Трета 
има намера да го реорга-
низира и ресетира маке-
донското општество, ова 
денес што го знаеме и 
познаваме, да го проме-
ниме, бидејќи без разлика 
каде ќе се влези, каде ќе 
се побара помош, во било 
која државна, локална ин-
ституција, министерство, 
претпријатие, се е корум-
пирано и насочено кон се‘ 
освен помош, функциони-
рањето и реализација на 
потребите на граѓаните на 
Македонија.
Македонска Ера Трета 
има подготвено Акционен 
План во кој има решенија 
за сите области и струк-
тури поврзани со Маке-
донија. Акциониот План е 
создаден од патриотите 
во Македонија, од патрио-
тите во иселеништвото, 
од обичниот човек, од 
стручни и образовани, од 
земјоделци, спортисти, 
пензионери, здравствени 
работници, млади, лица 
со посебни потреби и дру-
ги категории.
Македонска Ера Трета има 
идеи, решенија и развојни 
стратегии со конкретни 
проекти за Македонија, со 

сосема нов начин 
на организација и 
функционирање 
на државата, со 
драстични проме-
ни  во сите еле-
менти кои се дел 
од општеството. 
Целта е да се 
намали моќта на 
власта и полити-
чарите, истата моќ 
да се пренасочи 
кон народот, наро-

дот да управува со идни-
ната своја и на сопствена-
та татковина.
Не е доволно само да се 
критикува и истакнува што 
не е добро, истовремено 
треба да се понуди и ре-
шение и излез за тоа што 
е негативно.
Македонска Ера Трета не 
поддржува ‘’ЌЕ’’, не може 
веќе со исказот – кога ќе 
дојдеме ние на власт ќе 
направиме, ние имаме 
конкретни спремни за ре-
ализација проекти, кои 
во меѓу време дел од нив 
веќе се спроведуваат во 
Македонија. Сакаме да 
им докажиме на сите во 
Македонија дека не треба 
власт за да правиш добро 
за нашата татковина.
За жал, досега слепо гла-
саме за партија, ќе слави-
ме со оро на улица по по-
бедата, потоа од следниот 
ден ќе се жалиме 4 години 
за грешките.
Еднаш да се освестиме 
сите – што ќе ни е партија, 
ако ја немаме Македонија.  
Македонска Ера Трета е 
заедничка структура со 
нашите иселеници, каде 
што се интегрирани во 
структурите на органи-
зацијата и истовремено 
одлучуваат за политики-
те во Македонија, доста 
е од злоупотребите и 
искористувањето на исе-
лениците во изминатиот 
период, барајќи ги само 
за финансии и обезбеду-
вање на гласови.
Македонска Ера Трета има 
изработено и документ 
Стратегија за Македонски-
те Национални Интереси, 
каде што има конкретни 
чекори за враќање на про-
даденото и истакнување и 
негување на тоа што тре-
ба да дојде на површина, 
декларативното е минато 
за нас и за Македонија.

Продлжува на следната 
страница...
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ПРАШАЊЕ: ДАЛИ ИМА 
ПОЛЕ ЗА СОРАБОТКА 
СО ДРУГИ ПАРТИИ И 
ДВИЖЕЊА ВО РЕПУ-
БЛИКА МАКЕДОНИЈА, 
СО КОИ ПАРТИИ, ДВИ-
ЖЕЊА, ЗДРУЖЕНИЈА 
СОРАБОТУВАТЕ СЕГА 
СО ЦЕЛ СМЕНА НА 
ВЛАСТА ВО РЕПУБЛИ-
КА МАКЕДОНИЈА?

ОДГОВОР: Во минато-
то од  страна на Маке-
донска Ера Трета имаше 
иницијатива за правење 
на поголема структура 
создадена од патриот-
ски партии, организации, 
здруженија, поединци се‘ 
со цел организација на по-
големо моќно тело и сила 
која ќе ги штити македон-
ските интереси.
На почеток успеавме 
да ги собереме на едно 
место, во едно тело та-
канаречените борци за 
Македонија, се организи-
раа повеќе настани – три-
бини, средби, протести, 
иницијативи, собранија и 
други движења, се подго-
твија писмени документи, 
декларации, програми, 
насоки, манифестации за 
да се покаже сериозност и 
темелност, за да се даде 
надеж на македонскиот 
народ дека има кој да ја 
брани и штити нашата 
татковина.
За жал, мислите и наста-
пите на сите приклучени 
не биле искрени и со па-
триотски намери, секогаш 
кога ќе се дојдеше до си-
туација кога станувавме 
опасни за одредени поли-
тички структури, од некои 
од соборците имаше по-
влекување или ќе имаше 
нелогични и неприфатли-
ви предлози и работите ќе 
заземеа  друг правец, по-
грешна насока. Од такви-
те состојби, кои беа чести 
и премногу присутни за да 
бидат случајни, се дојде 
до заклучок, некаде и со 
докази, дека сите рабо-
теле за еден или друг, и 
најопасното и најмногу 
што разочарува, работеле 
за странски служби, шти-
тејќи ги туѓите интереси. 
Поради таквите состојби, 
властите и сите остана-
ти успеа да ги спроведат 
предавничките анти – ма-
кедонски политики, со што 
останавме сами во татко-
винската битка за македо-
нштината.
Има уште еден феномен 
кој тешко се објаснува 
со логика, во Македонија 
имаме многу големи па-
триоти теоретичари, па-
триоти со пенкала, со пи-
шан збор, со зборови кои 
не‘ носат сите во транс и 
еуфорија. Феноменот е во 
тоа кога на тие личности 

ќе им биде понудено да 
бидат во првите борбени 
линии, да застанат како 
браник, бедем, столб во 
одбрана на Македонија, 
за да се претвори тео-
ријата во пракса, сите 
откажуваат, не можат, 
имаат работа – тој е од-
говорот и вековната мака 
на нашата мајка, многу 
виртуелни јунаци, воини и 
жртви, додека резултати и 
одбрана нема никаде, таа 
е реалната состојба која 
Македонска Ера Трета ќе 
ја промени.
Во иднина ако некоја по-
литичка структура на дело 
се покаже дека приоритет 
и е Македонија и дека има 
искрени и конкретни наме-
ри, Македонска Ера Трета 
ќе ја разгледа можноста 
за соработка и заедничка 
одбрана и развој на Маке-
донија.

ПРАШАЊЕ:  ВО ПОСЛЕД-
НО ВРЕМЕ, ПОСЕБНО 
СО ПОСЛЕДНИОТ ОБИД 
ЗА ПОПИС, СЕ ОЖИ-
ВУВААТ СТАРИТЕ СЕ-
НИШТА ЗА ОДНАРОДУ-
ВАЊЕ НА ЕДЕН ДЕЛ ОД 
МАКЕДОНСКИОТ НАРОД 
И ОТРГНУВАЊЕ ОД МА-
КЕДОНСКОТО НАЦИО-
НАЛНО ТКИВО. ТУКА 
МИСЛАМ НА МАКЕДОН-
ЦИТЕ СО ИСЛАМСКА 
ВЕРОИСПОВЕД ЗА КОИ 
СЕ ПРЕДЛАГААТ ПОНИ-
ЖУВАЧКИ ИМИЊА НА 
ПОПИСНИОТ ОБРАЗЕЦ, 
КАКО НА ПРИМЕР ТОР-
БЕШИ. КОЈ Е СТАВОТ НА 
МАКЕДОНСКА ЕРА ТРЕ-
ТА ВО ОДНОС НА ОВА 
ПРАШАЊЕ?

ОДГОВОР: Можеби најка-
тастрофалната појава 
за еден народ е самоне-
гирањето, тој автонега-
торски синдром е дел од 
македонското постоење 
со векови, конкретно де-
нес во Македонија се 
продолжува со самоуки-
нувањето и самоуништу-
вањето кога се зборува за 
Македонците муслимани.
Неразбирливите дефени-
ции за тоа кој е Македо-
нец и кој не е Македонец 
се широко присутни, се 
прашувам себе си, ко-
ристејќи ја логиката за да 
дојдам до правилниот од-
говор – во Македонија 

има Македонци католи-
ци, протестанти, атеисти, 
дали тие личности се 
Македонци или не се Ма-
кедонци, според сите по-
казатели, изјави, пракси, 
тие се декларираат како 
Македонци и во опште-
ството се прифатени како 
такви, тогаш зошто и која 
е пречката за Македон-
ските муслимани да се 
Македонци – верата не ја 
одредува припадноста.
За жал, се спроведуваат 
погрешни политики, тол-
кувања, насоки, за на крај 
да имаме појави каде што 
Македонските муслима-
ни се декларираат како 
Албанци или Турци, што 
дефинитивно е автоаси-
милација и многу погреш-
на пракса. Виновници за 
ваквата состојба е де-
структивната политика од 
минатото и негаторскиот 
однос од политичарите од 
некој друг систем од ми-
натото, која поинтензив-
но продолжува и денес. 
Ситуацијата е до толку 
апсурдна и според сегаш-
ните правила во Македо-
нија за одредување кој на 
кој народ припаѓа – Ма-
кедонските католици се 
Италијани, Протестантите 
се Американци, атеистите 
се Ѓаволи, време е да се 
опаметиме и да ги стави-
ме работите во вистинска 
состојба.
Сите Македонци по род 
без навлегување во ре-
лигии, верувања, се Ма-
кедонци, се‘ додека не ја 
прифатиме сите таа ре-
алност ќе има непријатни 
ситуации и сите ќе губиме 
уште многу долго време, 
особено Македонците и 
Македонија, лојалноста, 
патриотизмот и сакањето 
на Македонија е приори-
тет и најбитно, се‘ друго е 
деструктивност и матење 
на водата за никој да не 
може да ја види вистина-
та.
Македонска Ера Трета 
во своите редови и ра-
ководни структури има 
Македонци со сите рели-
гии, има Албанци, Турци, 
Роми, се‘ има, се‘ што ја 
сака Македонија, се‘ што 
сака да ја гради нашата 
татковина, паметни, со 
елан и бистра глава без 
влијанија од мрачни сили 

кои имаат намера да не 
поделат и да играат со 
нашата иднина, додека не 
разбереме и прифатиме 
дека Македонија е нашиот 
дом, ќе имаме недоразби-
рања и несакани последи-
ци – Македонска Ера Тре-
та се обидува и успева да 
го промени менталитетот 
кај сите во Македонија.

ПРАШАЊЕ: ТУКА ВО 
КАНАДА, А ЦЕНАМ И 
ВО ДРУГИТЕ МАКЕДОН-
СКИ СРЕДИНИ ШИРУМ 
СВЕТОТ, ИМА ГОЛЕ-
МО РАЗОЧАРУВАЊЕ И 
СПРОТИВСТАВЕНОСТ 
НА МЕЃУНАРОДНИТЕ 
ДОГОВОРИ КОИ ВЛАДА-
ТА НА ЗОРАН ЗАЕВ ГИ 
ПОТПИША СО ГРЦИЈА 
И БУГАРИЈА. КОЕ Е ВА-
ШЕТО МИСЛЕЊЕ ЗА ТИЕ 
ДОГОВОРИ И ШТО ВИЕ 
БИ ПРАВЕЛЕ КОГА МА-
КЕДОНСКА ЕРА ТРЕТА 
ЌЕ ДОЈДЕ НА ВЛАСТ?

ОДГОВОР: Пред се‘ пре-
давство од највисока ка-
тегорија, без домашна и 
меѓународна правна об-
врска, преседан и срам во 
светот и за меѓународни-
те институции О.Н., Е.У., 
НАТО, со што ја губат ав-
томатски оправданоста за 
нивното постоење.
Како лична приватна за-
бава со буквално газење 
на сите историски норми, 
правила, човекови права, 
стандарди, темелните 
вредности на сите орга-
низации, убивство на анти 
– фашистичката борба, на 
сите осуди за холокаустот 
и геноциди, едноставно 
дно, без можност за опро-
стување или помирување.
Немање на основното чо-
вечко чувство на припад-
ност, морал, етика, почит 
кон своето, претците, жи-
вотите на сите жртви за 
Македонија – воините, ко-
митите, партизаните, бра-
нителите, откажување од 
душата и приклучување 
на апарати за вештачко 
дишење, претворање во 
глина за да моделираат 
фигури кои ќе се адек-
ватни за сите хиени и кр-
волочни животни, и пред 
се‘ – газење на Божјата 
заповед.
Македонска Ера Трета 
има стратегија и патоказ 

за елиминација на сите 
фалсификати и виртуелни 
појави во форма на дого-
вори и спогодби, патот на 
правдата е многу едно-
ставен, но време е еднаш 
по изминати 30 години да 
избереме Македонец да ја 
води и раководи Македо-
нија, со педигре и детално 
испитување на лозата на 
потекло и умствениот раз-
вој за иднината на нашата 
татковина.
Едноставно се‘ е невалид-
но и без обврска за секој 
Македонец, решенијата 
се во документот Стра-
тегија за Македонските 
Национални Интереси, 
што во превод значи ра-
скинување, поништување 
на се‘.

ПРАШАЊЕ: КАКО МА-
КЕДОНСКА ЕРА ТРЕТА 
ГЛЕДА НА ТИРАНСКАТА 
ПЛАТФОРМА КОЈА СЕ 
СПРОВЕДУВА НИЗ ТЕ-
РИТОРИЈАТА НА ЦЕЛА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДО-
НИЈА, ИАКО ВЛАСТА 
НЕ‘ УБЕДУВАШЕ ДЕКА 
ПЛАТФОРМАТА  БЕШЕ 
ВО ГЛАВАТА НА ОПОЗИ-
ЦИЈАТА?

ОДГОВОР: Тиранската 
платформа е условот под 
кој оваа власт ја доби 
поддршката од едно од 
малцинствата во Македо-
нија.
Со практикување на гло-
балистичките принципи 
и политики, сегашната 
власт заедно со структури 
кои не се на власт ја спро-
ведуваат во Македонија 
глобалистичката агенда, 
која предвидува граѓанско 
општество со име и пре-
зиме на сите учесници, 
освен на носителот – Ма-
кедонецот.
Преку официјализација 
на туѓи нормативи – јазик, 
писмо, адети, обичај, се 
дава надеж на глобали-
стичките платеници во 
Македонија дека ќе успе-
ат да ја потиснат македо-
нштината.
За да ја раководи Македо-
нија не македонското на-
селение по род, требаше 
да се измисли документ, 
правец, стратегија за да ги 
измамат обичните чесни, 
лојални граѓани на Маке-
донија да го дадат својот 
глас за предавниците, 
профитерите, асимилато-
рите – во таканаречената 
борба за еднакви можно-
сти за сите, отворени гра-
ници, НАТО, Е.У., многу 
пари и привилегии.
Една појава  е голема за-
гатка и нејаснотија, како 
може знамето на туѓа 
држава, јазикот на туѓа 
држава и се‘ друго туѓо 
да донесе во Македонија 

среќа, подобар и поквали-
тетен живот, повеќе пари, 
економски раст, вработу-
вање, просперитет, идни-
на, квалитетно здравство, 
напредно земјоделие, 
куќа, стан, кола, полна 
банкарска сметка, чист 
воздух, улици без дупки, 
чиста околина, и тоа најм-
ногу за малцинството чие 
знаме од туѓа држава се 
вее во Македонија.
Поради фактот дека сите 
меѓународни стандарди 
не се во согласност со 
Тиранската платформа, 
официјални меѓународ-
ни институции ги осудија 
елементите од истата, 
многу едноставно и логич-
но е да се отстрани, би-
дејќи се‘ од таа платфор-
ма е анти – уставно, што 
во нормални околности 
би имало и санкции за 
извршителите на ваквиот 
документ, веднаш и без 
дилема, потпирајќи се на 
најголемиот документ на 
било која држава – Уста-
вот.
Македонија треба да ги 
почитува и спроведува 
сите меѓународни норми, 
правила и документи за 
правата на малцинствата, 
додека нешто не е спро-
ведено, веднаш треба да 
се воведе, додека има 
нешто повеќе од предви-
деното, треба веднаш да 
се укине.   
ПРАШАЊЕ: НАШИТЕ РЕ-
ДОВИ ТУКА ВО КАНАДА 
СЕКОЈДНЕВНО СЕ ЗГО-
ЛЕМУВААТ СО НОВОДО-
СЕЛЕНИ МАКЕДОНЦИ, 
ПОСЕБНО МЛАДИ СЕ-
МЕЈСТВА ПРЕДВОДЕНИ 
ОД ВИСОКО СТРУЧНИ 
ЛИЦА. ШТО МАКЕДОН-
СКА ЕРА ТРЕТА ПРЕДЛА-
ГА ЗА НАМАЛУВАЊЕ НА 
ИСЕЛУВАЊЕТО И ОД-
ЛИВОТ НА МОЗОЦИ ОД 
ТАТКОВИНАТА, КОИ СЕ 
ВАШИТЕ ПЛАНОВИ ЗА 
ЗАДРУЖУВАЊЕ НА МЛА-
ДИТЕ ВО ТАТКОВИНАТА 
И ШТО ПРЕДЛАГАТЕ ЗА 
ЕКОНОМСКИ И ДУХО-
ВЕН РАЗВОЈ НА МАКЕ-
ДОНСКАТА МЛАДИНА?
ОДГОВОР: Иселувањето 
од Македонија е процес 
кој трае со децении нана-
зад, моите родители биле 
дел од една таква појава 
во минатото, но за среќа 
патот кон Македонија го 
поминав пред многу го-
дини и никогаш уште ед-
наш не се вратив назад 
по истиот пат, но со друго 
име – патот од Македо-
нија.

Продлжува на следната 
страница...

Интервју со Македонска Ера Трета
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Има повеќе причини во сегашно 
време зошто има иселување 
од Македонија, иако порано 
било само поради економската 
состојба, денес тоа е пракса по-
ради веќе познатото – економ-
ската состојба, разочараноста 
од правдината и непринципиел-
ното вработување, партиските 
норми, омалуважувањето на 
способноста, паметот и квали-
тетот и како последна причина 
– модата.
Македонија навистина може 
да биде рај за живеење и 
унапредување на животот, 
со квалитет, рамномерност и 
избор, разновидните можности, 
привлечни области и мирен 
живот може да го понуди само 
Македонија. Единствениот 
услов кој треба да се исполни 
за да се реализира привлеч-
носта и желбата да се остане 
во Македонија е преземање 
и градење на оваа држава од 
страна на способни, квалитетни 
и патриотски настроени лично-
сти, кој како приоритет ќе им 
биде напредокот и развојот на 
Македонија. Секогаш Македо-
нија привлекувала, но треба да 
привлекува за да се остане, не 
само да за посети.
Македонска Ера Трета има 
развојна стратегија која носи 
иднина за секој во Македонија, 
особено за младите кои треба 
да ја градат Македонија, а 
не туѓи држави, да творат, 
измислуваат, промовираат и 
да ја збогатат татковината и 
самите себе, додека досега 
сите работевме и работиме 
да се збогатат 5 личности во 
Скопје, без разлика која опција 
е на власт.
Проектите и развојните стра-
тегии се во правец драстич-
но да ја сменат сликата за 
Македонија, со проекти во сите 
области и давање на можност 
за унапредување на талентира-
ните, надарените, способните 
и тие кои имаат идеи, желби и 
мозок за работа.
Главниот фокус е насочен кон 
давање на слобода и созда-
вање на услови за да се отвори 
патот на секој Македонец и 
граѓанин на Македонија да 
создаде за себе и Македонија, 
без политики, партиски услови, 
дискриминации или некои други 
посебни услови и потреби. 
Акциониот План ја предвидува 
оваа појава и проблематика, 
истовремено давајќи конкретни 
решенија.
ПРАШАЊЕ: ВО СОСЕДСТВОТО 
ИМАМЕ МНОГУ МАКЕДОНЦИ, 
КОИ НЕ СЕ ИСЕЛЕНИЦИ ТУКУ 
ДОМОРОДНИ МАКЕДОНЦИ КОИ 
ЖИВЕАТ ПОД ТУЃА ВЛАСТ И 
ОКУПАЦИЈА. ДАЛИ МАКЕДОНСКА 
ЕРА ТРЕТА ПЛАНИРА СОРАБОТКА 
СО ТИЕ МАКЕДОНЦИ И КОИ СЕ 
ПЛАНОВИТЕ ЗА УНАПРЕДУВАЊЕ 
НА НАЦИОНАЛНИТЕ, ЈАЗИЧНИ, 
КУЛТУРНИ, ВЕРСКИ ПРАВА?
ОДГОВОР: Република Македо-
нија е единствената држава 
во светот која од сите страни 
граничи со самата себе, една 
комична состојба која е несфат-
лива и неразбирлива.
Темен облак лебди над нас 
, потсетувајќи не за нашата 
обврска и аманетот од мина-
тото – Македонија да се грижи 
за нашите браќа и сестри кои 
се под ропство во сопственото 
огниште и дом. Македонска Ера 
Трета има развојна стратегија 
за соработка и поврзување 

темелно со 
Македон-
ците во 
соседните 
држави, на 
сите можни 
начини, на 
секое поле, 
се‘ со цел 
зачуву-
вање на 

македонштината и функциони-
рање и делување како едно.
Мора да се ублажат и отстра-
нат сите минати и сегашни 
тешкотии кои ги претрпиле и 
трпат сега нашите Македонци – 
асимилации, геноциди, мачење, 
малтретирање, убиства, кога 
Република Македонија ќе има 
патриотско раководство и ќе за-
стане во одбрана на Македон-
ците во соседните земји, тогаш 
храброста и еланот ќе биде на 
највисоко ниво и суштински, 
духовно и на крајот реално 
Македонија ќе стане една, 
единствена и целосна.
Македонска Ера Трета во 
своите раководни структури и 
редови иницираше присуство 
на претставници на Македонци-
те од соседните земји, процес 
кој е во тек, веќе има контакти 
и договори, тој е незапирлив 
процес кој носи зближување, 
унифицирање, моќ, цврстина и 
резултат.
Македонска Ера Трета предви-
дува повеќе проекти и настани 
за унапредување на правата и 
јазичниот, културниот и нацио-
налниот развој на Македонците 
во соседните земји – кампови 
во Македонија,погранична 
јазична соработка, културни 
центри, филхармонии, театри, 
хорови, реципроцитет на секој 
можен начин и во сите полиња 
– играорни групи, училишта, би-
блиотеки, економија и бизнис, 
православни македонски цркви.
Дали во Македонија или во 
соседството, ние Македонците 
сме едно и секогаш ќе бидеме 
заедно.

ПРАШАЊЕ: КАКО ЈА ЗАМИСЛУВА-
ТЕ СОРАБОТКАТА СО МАКЕДОН-
ЦИТЕ ШИРУМ СВЕТОТ?
ОДГОВОР: Македонска Ера 
Трета има темелен план за 
соработка и поврзување на 
Македонија со иселеништвото, 
таа алка е златна, добитна 
комбинација и единствен 
бесплатен начин за афирмација 
на Македонија на економски/
бизнис, културен, туристички и 
на секој друг план.
Неспособноста за позитивно 
искористување на Македонците 
во светот за збогатување на 
Македонија духовно и еко-
номски, е голем превид и срам.
Најголемиот пазар во светот го 
има Македонија, има Македон-
ци буквално во сите држави 
во светот, во тие држави има 
видни македонски компании, 
фирми, влијателни личности во 
општествата на тие држави, кои 
досега сме ги игнорирале.
Македонска Ера Трета има 
многу поволности и атрактивни 
понуди за иселеништвото, каде 
што се предвидени WIN – WIN 
ситуации, давање на можности 
за градење на Македонија и тоа 
директно вклучени во процесот 
и не само со финансии.
Поврзување со младите Маке-
донци во светот со изработена 
стратегија за редовни посети 
на Македонија преку проекти, 
настани, реализирани  со чар-
тер летови, ревитализација на 
огништата и привлекување на 
туристи и враќање на корените 
со физичко присуство.
Македонска Ера Трета е во 
фаза на враќање на довербата 
кај иселеништвото во Македо-
нија, со конкретни чекори, како 

доказ за тоа е заедничкото 
основање на Македонска Ера 
Трета со иселениците, прв 
пат вклучени во раководната 
структура на било која поли-
тичка структура, како Потпрет-
седатели на Македонска Ера 
Трета. Македонска Ера Трета  
има Потпретседатели само од 
иселеништвото – Европа, Нов 
Зеланд, Канада, Австралија, од 
Македонија нема Потпретседа-
тели. Целта ни е иселениците 
да не бидат само декор, да не 
бидат само задгранични струк-
тури, ние сакаме да бидат дел 
од Македонија, реално со срце, 
душа и да одлучуваат за судби-
ната на татковината заедно со 
Македонците од Македонија и 
соседството.
Македонска Ера Трета на сите 
Македонци по род од целиот 
свет ќе им додели Македонско 
државјанство.
ПРАШАЊЕ: ПОСЛЕДНИТЕ НЕ-
КОЛКУ МЕСЕЦИ ВО РЕПУБЛИКА 
МАКЕДОНИЈА ИМАШЕ ПОСТОЈА-
НО ПРОТЕСТИ ОД ЗЕМЈОДЕЛЦИ-
ТЕ КОИ БЕА НЕЗАДОВОЛНИ ОД 
ОТКУПОТ НА ТЕШКО СТЕКНА-
ТИОТ РОД. БЕЗКРУПОЛОЗНИ 
ТРГОВЦИ ГИ УЦЕНУВАА СО 
ПРЕНИСКИ ОТКУПНИ ЦЕНИ СО 
КОИ ЗЕМЈОДЕЛЦИТЕ НЕ МОЖАТ 
НИ СЕМЕТО ДА ГО ПЛАТАТ, 
А ИСТОВРЕМЕНО И НЕ СЕ ПЛАТЕ-
НИ НАВРЕМЕ, НЕКОИ И ПО ЦЕЛА 
ГОДИНА. ШТО ИМАТЕ ДА ИМ 
КАЖЕТЕ НА ЗЕМЈОДЕЛЦИТЕ?
ОДГОВОР: Македонија како 
земјоделска држава и подрачје, 
со сите природни богатства – 
квалитетна почва, сонце, вода и 
клима каде се‘ што ќе се посади 
успева квалитетно, органско, 
здраво и естетски да порасне.
Во Македонија земјоделците 
од секогаш биле алатка за 
добивање на избори, лажни 
или нашминкани пред секој 
изборен циклус со купени гла-
сови и купена поддршка преку 
субвенциите, кои всушност се 
кислород за држење во живот 
за заокружување на посакува-
ниот број зад параванот.
Ситуацијата во Македонија е 
толку вештачка, што може од 
далеку да се видат нечесните 
намери на расипаните бездуш-
ни крвопијци.
Македонска Ера Трета има 
развиено систем за функ-
ционирање на земјоделието 
во Македонија, преку повеќе 
решенија каде што главната 
алка на процесот на про-
изводството е земјоделецот и 
неговата единствена обврска е 
само да произведе квалитетни 
земјоделски производи, според 
сите правила и прописи со 
помош од државата. Сите други 
обврски и елементи поврзани 
со земјоделието се обврска на 
државните институции, како 
гаранција дека македонските 
земјоделски производи се 
квалитетни, прописни, здрави, 
адекватно чувани и паковани,  
со предвреме најдени пазари и 
продадени и дека најголемата 
придобивка од севкупниот про-
цес оди таму каде што треба 
– кај земјоделецот.
Од трудот и работењето на 
земјоделецот не е обврска и 
предвидено само да прежи-
вее, без можност за развој и 
зголемување на капацитетите и 
производството, Македонија и 
македонскиот земјоделец оста-
нуваат заковани на исто место, 
без развојна иднина, со што 
Македонија губи полн буџет и 
економски БУМ.
Субвенциите треба да бидат 
стимул и награда, не единствен 
начин на земјоделците да 
преживеат.
Македонска Ера Трета во кон-
тинуитет реализира средби со 
сите категории на земјоделци 
– тутунари, овоштари, оризари, 

лозари, винари, сточари, каде 
што на тие средби се истакну-
ваат решенија кои ги нуди Ма-
кедонска Ера Трета за конечно 
поттикнување на Македонските 
земјоделци во развој.
Изградба на ладилници, 
државни откупни центри, 
прогласување на македонски 
стратешки производи и многу 
други решенија можат да се 
сретнат во Акциониот План на 
Македонска Ера Трета.
Големото обострано задово-
лство на Македонска Ера Трета 
и земјоделците е истакнато 
преку изјавите на земјоделците 
дека прв пат после 30 години 
гледаат надеж за опстанокот 
и развој на македонското 
земјоделие преку решенијата 
и стратегиите кои се нудени 
и предвидени од страна на 
Македонска Ера Трета, со на-
помена дека дел од решенијата 
се реализираат и сега, со тоа 
докажуваме дека не треба да 
практикуваш власт за да се пра-
ви добро за Македонија.
ПРАШАЊЕ: КАКО РЕЗУЛТАТ 
НА КРИМИНОГЕНАТА ПРИВА-
ТИЗАЦИЈА ВО ДЕВЕДЕСЕТ-
ТИТЕ ГОДИНИ ОД МИНАТИОТ 
ВЕК, СТОТИЦИ ИЛЈАДИ 
РАБОТНИЦИ ОСТАНАА БЕЗ 
РАБОТА И БЕЗ МОЖНОСТ ЗА 
ПРЕХРАНУВАЊЕ НА СВОИТЕ 
СЕМЕЈСТВА. ДАЛИ МАКЕДОН-
СКА ЕРА ТРЕТА ИМА ПЛАНО-
ВИ ЗА ИСПРАВУВАЊЕ НА ТАА 
НАЦИОНАЛНА НЕПРАВДА?
ОДГОВОР: Македонска Ера 
Трета е цврсто решена безу-
словно и безкомпромисно да 
се справи со сите криминали и 
криминогени појави, од сега и 
од минатото. За да биде Маке-
донија почитувана и развојна 
држава во економијата, бизни-
сот, инвестициите, за ги задржи 
младите, да го прекини иселу-
вањето, треба да ги вложи сите 
сили и одлучно да се справи со 
негативностите во целост, не 
само декларативно, на дело со 
конкретни резултати.
Грабежот и алчноста од 
минатото носи последици во 
сегашноста, сите македонски 
капацитети, претпријатија и 
други економски зданија кои 
беа присвоени од тогашните и 
сегашните таканаречени моќ-
ници и новопечени бизнисмени 
се затворени и не постојат, од 
проста причина што способ-
носта и развојот на одредени 
капацитети не доаѓа само по 
себе, ако некој се стекнал со 
успешна економска гранка на 
нелегален или сомнителен 
начин, за тој истиот капацитет 
треба да се има способност 
и знаење да се развие и да 
постои и денес. Освен тоа што 
има изрушени и распаднати фа-
брики и хали, луѓе со трауми и 
трајни последици, сиромаштија 
и безнадежност, кое е последи-
ца на лакомоста, расипаноста 
и бездушноста на неуките и 
гробарите на македонската 
економија, други придобивки и 
позитивности нема.
Македонска Ера Трета има на-
мера и план за ревизија на се‘ 
што било дел од македонската 
приватизација, со одземање 
на патните исправи на тие 
бизнисмени и политичари и на 
нивните семејства кои биле дел 
од таа појава од независноста 
до денес, се‘ додека не се 
направи детална истрага кој 
е чист, кој е валкан. Чистите 
ќе си продолжат со животот, 
додека валканите ќе одгова-
раат, правно, со конфискација 
и распределба на имотот и 
финансиите. На многу места 
како државна стратегија ќе има  
и национализација на пора-
нешен државен имот, фирми, 
компании, економски капаците-

ти, до целосно расчистување 
на македонската политичка и 
економска ситуација.
ПРАШАЊЕ: КАКО МАКЕДОН-
СКА ЕРА ТРЕТА ЌЕ ЈА РЕШИ 
НЕЗАВИДНАТА ПОЛОЖБА 
НА БРАНИТЕЛИТЕ ОД 2001 
ГОДИНА?
ОДГОВОР: Во историјатата на 
постоењето на Македонија и 
Македонците, секогаш имало 
столбови, бедеми, бранители, 
ѕидови, храбри патриоти кај кои 
повеќе вредело постоењето на 
Македонија, отколку сопстве-
ниот живот.
Во рамките на Македонската 
Империја постоеле воините, 
за време на Отоманската 
Империја постоеле комитите, 
во рамките на светските војни 
постоеле партизаните, во наше 
време кога ја имаме Република 
Македонија постојат браните-
лите, кои на сите Македонци 
и чесни, лојални граѓани на 
Македонија им давале надеж, 
елан, сигурност и поттик за 
придонес и чување на светата 
земја Македонија.
Скапоцените и вредните појави 
се чуваат како очите – што би 
рекле во народните мудрости, 
Македонија како најврвен 
приоритет има должност да 
ги чествува сите чувари на 
татковината во минатото и 
да ги чува, негува и помага 
сегашните бранители заедно со 
нивните семејства.
Срамот е голем поради непочи-
тувањето, омаловажувањето, 
газењето на бранителите во 
Македонија,  се удира на тие 
кои дозволуваат и придонесува-
ат да спиеме мирно, на тие кои 
ја бранат нашата слобода, на 
тие кои не дозволуваат ни педа 
земја да се украде, на тие кои 
се жив штит на нашето посто-
ење – одговорноста и казните 
се неминовност за непочиту-
вање на нивното дело, со тоа и 
непочитување на Македонија.
Македонска Ера Трета  има 
целосни мерки и обврски наме-
нети за македонските браните-
ли и нивните семејства – закон 
за бранителите, соодветна 
компензација за жртвата која ја 
дадоа за татковината, целосно 
здравствено осигурување – 
лекување, лекарства, врабо-
тување или пензија, станбено 
решение, поволности за децата 
на бранителите.
Без почит на Македонските 
бранители, нема Македонија 
иднина.
ПРАШАЊЕ: КАКО МАКЕДОНСКА 
ЕРА ТРЕТА ЌЕ ИМ ПОМОГНЕ НА 
ЛИЦАТА СО ПОСЕБНИ ПОТРЕБИ 
И НИВНИТЕ СЕМЕЈСТВА?
ОДГОВОР: Македонска Ера Тре-
та е единствената политичка 
структура која во својот статут 
ги има вклучено како дел од 
раководните структури лицата 
со посебни потреби, како при-
знание за нивната упорност и 
придонес за правата, условите 
и интеграцијата на лицата со 
посебни потреби во македон-
ското општество.
Мора де се потенцира дека 
во последните 30 години, 
лицата со посебни потреби во 
континуитет придонесуваат за 
развој и напредок на Република 
Македонија, во сите области, на 
секој можен начин.
Република Македонија има 
обврска да ги обезбеди и 
овозможи сите услови и да 
го прилагоди општеството за 
животот на лицата со посебни 
потреби да има рамномерност 
и леснотија, се‘ со цел пристап-
носта, движењето, користењето 
на општесвените услови, 
образованието, здравството, 
социјалата, политиката, забава-
та, спортот да бидат составен 
дел од нивниот живот.
Македонска Ера Трета има 

спремни проекти и решенија 
кои ќе придонесат за грижа и 
развој на лицата со посебни 
потреби и нивните семејства,  
особено за младата попула-
ција – децата, со реализација 
на инфраструктура и основање 
и изградба на институции кои 
ќе придонесат како алатка за 
водење на исполнет, пристоен 
и нормален живот.
Бесплатно здравство со сите 
елементи, соодветно образова-
ние во рамките на образовниот 
систем, обезбедување на 
соодветни помагала, почи-
тување и спроведување на 
сите меѓународни и домашни 
конвенции, документи, правила, 
закони и одлуки како должност, 
морален чин и обврска – целос-
на инклузивност во рамките на 
функционирањето на Републи-
ка Македонија.
ПРАШАЊЕ: ИМА ЛИ СПАС ЗА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА КАКО 
ДРЖАВА НА МАКЕДОНСКИОТ 
НАРОД И МАЛЦИНСТВАТА? 
МОЖЕ ЛИ МАКЕДОНИЈА ДА БИДЕ 
НОРМАЛНА ДРЖАВА, СО РАЗ-
ВИЕНА ЕКОНОМИЈА, НЕЗАВИСНО 
СУДСТВО И СРЕЌНИ ГРАЃАНИ?
ОДГОВОР: Македонија треба 
да се врати и потпре на своите 
корени, тое е суверенизмот, кој 
е дел од генот на секој Маке-
донец, од едноставна причина 
што суверенизмот е измислен, 
воведен и спроведен од нашите 
претци, наша обврска е тој да 
живее и да се практикува во 
Македонија.
Македонија со својата историја, 
култура, јазик, обичаи, адети, 
народ, умешноста, борбено-
ста постоела од памтивек се‘ 
до денес, што едноставно 
е показател и одговор на 
многу прашања. Се обидувале 
многу сили во минатото да не 
уништат, да не‘ нема, никој до-
сега ни отсега не успеал и нема 
да успее, затоа е време сите да 
се откажат од таа желба, како 
поука од минатото.
Идниот развој на светското 
постоење предвидува големи 
промени во начинот на размис-
лување, враќање на човековите 
вредности, правење разлика 
помеѓу доброто и лошото, 
враќање на почитта и одговор-
носта, дозволување на секој 
да си го одбере сопствениот 
пат на делување и живеење 
и отстранување на гнасните 
валкани игри.
Македонија се вклопува идеал-
но во тој нов свет на вредности, 
тие вредности се дел од Маке-
донска Ера Трета, базирани и 
внесени во нашата доктрина за 
делување.
Со доаѓање на вистински лич-
ности на чело на Македонија и 
почитување на Божјите насоки 
и предупредувања, неминов-
но е Македонија да успее во 
рамките на своето постоење. 
Севкупното светско богатство 
го имаме на едно место, да 
бидеме мудри, без разлика на 
припадноста, да ја чуваме и не-
гуваме Македонија, за возврат 
ќе ни даде се‘.
Од сите нас зависи дали ќе 
имаме економски развој, 
праведно и независно судство, 
правда, среќа, мир, разбирање 
и живот, Македонска Ера Трета 
има доверба во Македонија 
и знае дека тоа е возможно, 
поради тоа се вложува на секој 
можен начин да се реализира 
Македонија во целост, без 
суета и его.
Драги: Благодарам за вашето 
време и се‘ најдобро со Вашите 
планови за Македонија.
Горан Тасковски: И јас Ви бла-
годарам што Вашето гласило 
покажа интерес да ги претста-
вам заложбите на Македонска 
Ера Трета за напредна и 
достоинствена Македонија.

Интервју со Македонска Ера Трета
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Recipes by Marija
Marija Angeleski

Traditional Macedonian Easter Lunch 
by Marija: Roasted Leg of Lamb

Ingredients for only Roasted 
Lamb:
Salt
Mint
Black Pepper
Garlic
1 Bottle of Beer
Vegetable Oil
1 Peeled & Chopped Onion
See Picture 1.
Preparation:
First wash the meat and place 
into a roasting pan. 
Place under the meat, the 
chopped onion.
Brush the meat with vegetable 
oil, and mix together the salt, 
mint and black pepper and 
sprinkle/spread on top and all 
over, to taste.
- At the top of the meat poke a 
couple holes to place the garlic 
cloves inside.
Pour the beer around the 
meat, and you can also use 
white wine here, this is for 
taste and to reduce the intense 
lamb fl avor.
Cover and place in the oven, 
preheated at 350°F, for 2 
hours.
Then uncover it and roast it 
more for about 1 - 1.5 hours, 
depending on size. The one I 
used was 6.5 lbs.
Roast until becomes golden 

brown & crispy.
Traditional Macedonian 
Easter Lunch by Marija: 

Lamb with Rice & Spinach
Ingredients:
1 lb Lamb Meat
Cut up and boil in pot. After it 
boils once, you have to pour 
out the water and boil again 
with new water. You should be 
using about 2 Cups of water 
to boil.
Leave to the side.
1 Onion
1/2 Green Pepper
1/2 Red Pepper
1/4 Carrot
1 Bunch Green Onions
Take 3 Cloves of Garlic
1 Fresh Tomato 
Wash, peel & chop and mix all 
together.
Clean the Spinach (2 lbs). Rip 
off the branches and wash 
them under water couple of 
times. Then chop and place 
them to the side.

1/4 cup Vegetable oil
1 Cup Uncooked Rice ( I used 
Parboil rice)
1 tbsp. Red Paprika
salt & pepper to taste
Preparation:
Fry up the mix of onions and 
peppers, on stove top. Pour in 

the paprika, salt and pepper 
to taste.
Now pour in the spinach, fry 
it for about 5 minutes so the 
spinach can become tougher.
Then take the rice and mix 
it in.
Using the cooking pan (I used 
a traditional Macedonian one), 
pour in the frying pan mixture 
and the boiled meat and mix 
all together. Now take the 
water that was used to boil 
the meat (2 cups) and pour it 
into the mixture. Cover it and 
place in the oven at 350°F for 
1 hour.
For the Spring Salad, I had 
many vegetables but I used:
- Shredded Cabbage
- Sliced Cucumbers
- Sliced Tomatoes
- Small Jalapeno Peppers
Use oil, vinegar, salt and 
pepper, mix all together and 
pour over the salad.
* I also placed and sliced one 
boiled Easter egg and couple 
olives for decoration.

Easter is at your door and 
my lunch recipe is here to 
save the holidays! Enjoy! 

Traditional Recipes by Marija:
 Jagneska Chorba - Velegdenski Rucek

4 Servings
Ingredients:
400g intestines - young sheep 
(liver, lungs, other meat... etc)
1 clove onion
50g vegetable oil
250g spinach
1 tbsp. fl our
Vinegar / garlic / black pepper 
to taste
1 small hot pepper
Preparation:
You have to get the intestines 
from young sheep. One that 
has not started eating grass 
and still feeding on milk.
- wash them out and make 
sure the water fl ows through 
the intestine tubes to be 
washed
- Then follow the rest of 
preparation below.
If the sheep is older and has 
begun to eat grass (instead of 
just milk) you clean them out 
differently:

- leave them submerged 
in cold water, wash them a 
couple times. Then take each 
intestine and turn them inside 
out, you can use a stick to help 
you with this.
- then once washed submerge 
them into very hot water to 
steam. 
Rest of Preparation:
- take them out after steaming 
for a little bit, and wash them 
quickly in cold salt-water.
- then take each one and cut 
them into small pieces & cut 
the onions into small pieces 
and fry.
Add the fl our, then you simmer 
it some more so the fl our can 

darken, and then you fi ll it with 
water (for the amount of soup 
portions you want) and you 
leave it to cook for about:

45 minutes - 1 hour, so the 
meat can soften up.

Then you take the spinach and 
clean it out from the stems, 
and you slice them long-ways 
into smaller pieces. And you 
then add them to the mix - this 
is added 10 minutes BEFORE 
the mix is ready.
- then add salt, and any small 
hot peppers for that extra kick! 
Add as much as you want.
Add black pepper, a dust of 
garlic, and vinegar to taste.

** You can also add in here, 
parts of the liver, lungs and 
other meats to make the stew 
better, rich and tastier!

Enjoy this Easter 
Macedonian Cuisine.

Baking by Marija: Easter Bread (Kozinjak)
Ingredients:
Preparation for Yeast:
Done before the dough

2 pkgs Yeast
1/2 cup WARM milk
2 tbsp. full of fl our
1 tsp. sugar
Mix all together and cover 
and place in warm, room 
temperature area to raise. 10-
15 minutes for yeast to raise

Ingredients for bread:
3 eggs
500ml warm milk
1 cup sugar
1 cup vegetable oil
1 graded lemon skin
1 tsp. lemon juice
Pinch of salt
6 cups of fl our 
1 tsp. vanilla
1 tbsp. shortening

Preparation for bread:
Mix together warm milk and 
sugar together
Mix in oil and shortening along 
with the eggs and rest of 
ingredients in Electric Mixer 
Pour fl our little by little as 
mixing
Then put in raised yeast as 
well.
Mix together until becomes 
nice, soft/smooth doe

Put mixed dough into metal 
bowl lightly greased with oil.
Leave it for 1.5 - 2 hours to 

raise in room temperature area 
(warm)
Covered. 
When raised you push down 
on top of batter - push it down 
tightly to put down the raised 
doe. Then cover again to raise 
again (1.5 hour)
Then when raised place on 
cutting board 
Cut them into 3 individual but 
equal pieces ; which will give 
you 3 loafs
- Every individual piece you 
cut again into 3 - you end up 
with 9 pieces

Then you take 3 pieces of 
dough and you roll them into 
skinny strands (without rolling 
pin). They become long and 
round - you then braid the 3 
long rolled strands into a giant 
weave. Do that with all groups 
of 3 pieces that you cut earlier.

You will end up with 3 
individual weaved loafs. Place 
them into 3 Separate greased 
pans (greased with pam).
(Regular 1 bread loaf pan)
(Optional: you can put raisons 
in the doe, when rolling them 
into long tubes)
Then leave them to raise for 
1-1.5 hours. Let it raise and fi ll 
up the pan
If they raise, brush on top with 
a mixture of 1 egg and milk, 
and brush over top - then 
pour sesame seeds on top 
sporadically. 

Preheat oven 325 degrees F.
35-40 minutes

Take out and place on rack to 
cool. 

Ready to eat!

Recipes by Marija: 
Oreo-Nutella Cheesecake

 
This is a No Bake cheescake.

Step 1: CRUST
Ingredients:
22 Oreos
3 tbsp. Nutella
1/4 cup Unsalted Butter 
(melted)
1/4 cup Hazelnuts

Preparation:
In a food processor, place 
all ingredients together and 
mix until it becomes nice and 
smooth.
Pour it into the bottom of the 
pan, pressing it down and 
spreading it out evenly.

Step 2: Cheesecake FILLING
Ingredients:
500g Philadelphia Cream 
Cheese
80g Dark Chocolate
1 cup Nutella (separate in half)

Preparation:

First mix your cream cheese in 
an electric mixer so it becomes 
nice and smooth.

Then place your chocolate 
and 1/2 cup of Nutella in 
microwave safe bowl, and 
place in microwave to melt. 
Pour in the rest of your 
Nutella, mix together until 
smooth, and now throw in your 
cream cheese too. 
Mix it all together until it has a 
nice consistency and begin to 
pour into your crust.
Smooth it all out evenly, and 

your ready for the last step.

Step 3: DECOR
Ingredients:
1/2 cup Hazelnuts 
4-5 Oreos
- Roughly chop them up and 
sprinkle on top.

Cover with plastic wrap, and 
place in the refrigerator for 3-4 
hours or over night.

* Enjoy this tasty, sweet 
dessert. Great after any light 
meal (like pasta salad :) !



Страница 48 April 29, 2021Крстозбор



Страница 49April 29, 2021 Крстозбор



Страница 50 April 29, 2021

В е л и г д е н
На денешен ден се круниса вербата 

во бесконечноста на постоењето 
на душата човечка врзана со Бога 
и чистината на љубовта кон Бога 
и сите луѓе во веков и вековите

 до почетокот на постоењето
 и иднината во бескрајот. 

Љубовта  е таа што не' прависилни и                        
кревки, надмоќни и богови

 покорни и понизни пред силата беcконечна 
      што ни' тече низ вените и како молња низ душата пролетува и не' носи 

таму високо, да се соединиме со него, 
создателот,таткото наш вечен без конечен.

 Тој ни' ја дари љубовта
 за да се почуствуваме живи дека постоиме

 да се сакаме и даруваме љубов кон сите , да се множиме и умираме со верба

 во бесконечноста на душата создадена од Бог
 и љубов кон нас земни суштества и сила небесна. 
Нека таа верба не' носи во победа
 над злото и порокот
 и ни' го покаже патот на успехот
 каде друго не постои освен љубов и добрина, каде 
човекот на човек му е брат и сестра, 

каде нема војни и уништувања,
                                                  кај што се гради и љуби, 
                                                   и подава рака и милува коса,
                                                   кај што се слуша песна, 
                                               и разлева смеа од старо и младо.

 
О, БОЖЕ ВРАТИ НИ' ЈА СВЕСТА ЗА ДА ЈА СОГЛЕДАМЕ ВИСТИНАТА

 ЗАШТО НЕ' СОЗДАДЕ СО ЉУБОВ
Зоран Иваноски

Македонија

 ► На 1мај се 
празнува меѓународ-
ниот ден на трудот кој 
е државен празник во 
повеќе земји во светот, 
пред се во комунистич-
ките и бившите кому-
нистички земји. И во 
Република Македонија, 
Меѓународниот ден на 
трудот има статус на 
празник. До 2006 годи-
на тој се празнуваше 
2 дена, на 1 и 2 мај, а 
од 2007година се праз-
нува само еден ден. 
Во Македонија главно 
празникот не се одбе-
лежува политички и, 
наместо тоа, се корис-
ти како ден за екскур-
зии во природа. 

 ► На 4 мај 
1903 година во 
Баница, Егејска Маке-

донија загинал Ѓорѓи 
Николов Делчев, по-
познат како Гоце Дел-
чев (роден во Кукуш, 4 
февруари 1872 )маке-

донски револуционер и 
национален херој, учес-
ник во македонското 
револуционерно дви-
жење, деец на 
Македонската 
р е в о л у ц и о -
нерна орга-
низација,апо-
стол и срцето 
на револуцио-
нерна Македо-
нија  идеолог, 
организатор 
и водач на 
македонското 
р е в о л у ц и о -
нерно нацио-
н а л н о о с л о -
б о д и т е л н о 
движење кон крајот на 
XIX и почетокот на XX 
век.[6] Во Бугарија исто 
така му оддаваат почит 
на Делчев како нацио-

нален херој. 
 ► На 4 мај 

2001 година  во 
Скопје почина Васка 
Илиева (родена на 

21 декември 1923 во 
Скопје)— македонска 
пејачка, доајен на ма-
кедонската народна 
песна и една од нај-
познатите македонски 
изведувачи на народна 
музика.  Васка Илиева 

е родена во скопската 
населба Чаир на 21 
декември 1923 г. во 
семејство на музичари. 
Нејзиниот татко, Тодор 
Бошков Велков, бил 
познат гајдаџија. Васка 
Илиева својата музич-
ка кариера ја започнува 
пред 1950 г. во Држав-
ниот ансамбл за народ-
ни песни и игри „Танец“. 
Поради ненадминатиот 
стил на пеење и непов-
торливиот глас, Васка 
Илиева многу брзо ста-
нува многу популарна 
и настапува на безброј 
концерти, не само во 
татковинатa, туку и во 
тогашна Југославија, 
како и секаде во светот 
каде што живеат Маке-
донци.              Ста-
нува препознатлива со 
песните: „Земјо маке-
донска“, „Имала мајка“, 
„Излегол Невен Пејо“, 
„Аир да не сториш 
мајко“, „Сестра кани 
брата на вечера“ и мно-
гу, многу други. За вре-
ме на долгата музичка 
кариера, во Република 

Македонија и насека-
де по светот каде што 
живеат Македонци ја 
нарекуваа „Жива ле-
генда“ на македонската 
народна песна, „Кра-
лица на македонската 
народна песна“, како и 

„Амбасадор на ма-
кедонската народна 
музика“.

 ► На 5 мај 
1993 година 
Република Турција 
и Република Маке-
донија воспоставија 
дипломатски односи 
на ниво на амбаса-
ди.

 ► На 9 мај 
2015 година  
се случи Вооружена 
престрелка во Кума-
ново — полициска 

акција за разбивање на 
вооружена терористич-
ка група, која траеше на 
9 и на 10 мај. Полици-
ската акција се одвива-
ше во кумановската на-
селба „Диво насеље“, 
дел од градската месна 
заедница „Тоде Мен-
дол“, во близина на ав-
топатот Е75. Акцијата 
започна рано утрината 
во 04:30 часот во сабо-
тата на 9 мај и траеше 
речиси непрекинато 28 
часа, сè до 10:00 часот 
во неделата на 10 мај. 
Акцијата заврши со по-
беда на македонските 
специјални сили и це-
лосно неутрализирање 
и елиминирање на те-
рористичката група, 
која дел и се предале 
на македонските влас-
ти во текот на вечерта 
во саботата на 9 мај. 

 ► На 15 мај 
1992 година во 
Перт, Австралија, отво-
рен е првиот Маке-
донски информативен 
центар надвор од гра-
ниците на Република 

Македонија 
 ► На 20 мај 

1876 година Во 
селото Разловци во 
Источна Македонија 
избувна Разловечкото 
востание на македон-
скиот народ против 
османлиската војска. 
И покрај неуспехот на 
востанието, тоа има-
ше големо значење за 
будењето на нацио-
налната свест и за на-
родноослободителната 
борба на македонскиот 
народ. 

 ►
 ► На 24 мај 

се прославува де-
нот на македонската 
писменост, денот на 
сесловенските просве-
тители и учители или 
Ден на светите солун-
ски браќа Св. Кирил и 
Методиј . Празникот е 
во чест на Св. Кирил и 
Св. Методиј, основачи-
те на првата словенска 
азбука –глаголицата. 
Во XI век Црквата го 
прогласила 24 мај (11 
мај по стар стил) за ден 
на светите просвети-
тели Кирил и Методиј. 
Денот во Македонија 

првпат бил одбележан 
на 11 мај 1860 година 
во црквата Св. Богоро-
дица во Скопје. Дату-
мот е избран бидејќи го 
означува датумот кога 
започнала Моравска-
та мисија. Почнувајќи 
од 1960-тите, секоја 
година традиционално 
во Рим се одбележува 
овој празник со посета 
на државна и црковна 
делегација одМакедо-
нија која се поклонува 
на гробот на сесловен-
скиот просветител Све-
ти Кирил во Црквата 
„Св. Климент“. На ова 
му предходи официјал-
на посета на Ватикан и 
папата. Поглаварот на 
Македонската право-
славна црква чинона-
чалствува со молебен 
на гробот на Св. Кирил, 
додека неколку дена во 
Рим трааат деновите 
на македонската кул-
тура со голем број на 
концерти и изложби.

Мај  Низ Годините
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Пратеникот што се откажал од политика
Зборуваат двајца пратеници:
– Се откажувам! Излегувам од листите, се откажувам од 
функцијата и воопшто – крај со политиката!
– Ти луд ли си колега? Што ти е?
– Страв ми е! Изгледа има Господ и ми дава знаци, време e 
да си платам за гревовите!
– Молам?
– Минатиот месец имав сообраќајка со Мерцедесот на 
истиот пат кој пред 5 години ветив дека ќе го асфалтирам и 
ме однесоа на лекување во истата болница за која пред 10 
години ветував реновирање.
– Случајност колега!
– Случајност, случајност, ама пpед 15 години ветив нова мр-
товечница и крематориум!
Грчки вирус
 Што прави грчки вирус во компјутер?
Менува имиња на фајлови и фолдери.

Народна демократија
Каква е разликата меѓу обичната демократија и народната 
демократија (базирана на популизам, демагогија и марке-
тинг)?
Таква каква што е разликата меѓу стол и електричен стол

Секаде џогирано!
-И зоштшо не избегавте кога видовте дека идат крадци во 
аптеката?
Чистачката: - Како да бегам? Од дека? Пред мене, зад мене, 
секаде џогирано!

Оглас во весник:
Кој ќе ми најде жена со мираз од 100.000 евра, ќе му дадам 
50.000 евра. И плус ќе му ја подарам и жената.

Метро
-Со што одиш на работа?
-Со метро.
-Како бе со метро, кога во Скопје нема метро?
-А работа као има.

По Велигден
Трпе му вели на пријателот: 

-Толку лоши работи прочитав за пушењето и пиењето, што 
решив по Велигден да престанам... да читам!

Вработување
-Ало, Завод за вработување? 
-Да, повелете.
-Барам работа.
-А што знаете да работите?
-Ништо.
-Сите места во администрација се зафатени. Обидете се 
како фудбалски тренер.

Од каде изгрева сонцето
Дете на програмер прашува:
-Тато, зошто сонцето секој ден изгрева само од исток?
-Сине, штом работи, не го пипај!

Библија
Малиот Трпе зборува за искуството со религијата:
- Ја читав Библијата, а отидов и во црква. Книгата повеќе ми 
се допаѓа.

Што ме прави среќен
Еден другар го прашува Трпе:
-Трпе, кои се десетте работи што те прават среќен?
-Девет пива и далечински управувач.

Лекција по возење
Инструктор учи тинејџер да вози:
-Кога ќе видиш зелено - тргнувај. Кога ќе видиш дека пребле-
дувам - веднаш кочи!

Сто години
- Госпоѓо, ќе ми кажете ли како успеавте да доживеете сто 
години?
- Види синко, никогаш во животот не се расправав со никого.
- Ама тоа е невозможно?!
-Во право сте.

Холивудски брачни незгоди
 Xоливудска актерка му се обраќа на сопругот:
- Побрзај Џон, твоите и моите деца се степаа со нашите!

Вие сте имале добра учителка
Учителката на училиште го кара малиот Трпе:
– Ти си срам за овој клас. Јас на твои години веќе знаев да 
читам и да пишувам, а ти за ништо не си способен.
Трпе на тоа и одговара:

– Гледате, Вие сте имале добра учителка.
                 ГМО
Муштерија во продавница:
- Извинете, дали се ова генетски модифицирани јаболка?
Продавачот:
- Не, зошто прашувате?
- Јаболкото:
- Да, зошто прашувате?

Мачка во прав
Малиот Трпе го прашува татко му:
– Тато, а што е отровот за глувци?
– Тоа е, сине, мачка во прав.

Моцарт
Ако имало паре од музику немало Моцарт да отвори обло-
жувалницу.

Чесен начин да се збогатиш
Двајца милионери разговараат на терасата на луксузен хо-
тел:
- Има само еден чесен начин да станеш милионер! - вели 
едниот.
- Кој е тој?
- Бев сигурен дека и ти не го знаеш!

Серии
Турците по 5 века кога си оделе рекле: ќе се вратиме во се-
рии!

Крајот на светот
Крајот на светот дошол во Македонија. Гледа околу себе и 
вели:
- Изгледа веќе сум бил овде.

                                      Кандидат
Го прашуваат кандидатот за избори:

- Зошто се кандидиравте?
- Како зошто? Не гледате ли што се случува наоколу? Влас-

та тоне во раскош, корупција, безделништво...
- И вие сакате да се борите против тоа?
- Не, сакам и јас да бидам дел од тоа.

В и ц о в и

 ► Добрата овца го носи ѕвонецот.
 ► Да избираш начин на умирање е многу полесно отколку да избираш начин на живеење. 
 ► Гробиштата се единственото место каде што луѓето ,,умираат,, за да влезт внатре.
 ► Отиде жената, отидоа и пријателите. Отиде мажот пријателите се намножија.
 ► Љубовта напишана на песокот ветерот ја брише.
 ► Убавината на жената се познава во раните утрински часови – пред да се нацрта.
 ► Шминката на лицето ги покрива брчките, а не годините.
 ► Колку подебела фотеља, толку помала комунистичка одговорност.
 ► Во играта ,, пињата,, потребно е поголем стап.
 ► За глупавите нема градски сообраќај.

 ► Колку вреди нештото ќе дознаеш кога ќе го изгубиш.Ташко Кубановски

Афоризмите на 
Ташко Кубановски (постхумно)

Во светот на Карикатурата со Блаже Докуле 

Забавна страница
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