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COSMO TRAVEL
SPRING AND SUMMER SEAT 

SALE PROMOTION 
FROM TORONTO 

TO
ALL EUROPEAN
 DESTINATIONS

DON’T MISS THIS 
INCREDIBLE DEAL!

LIMITED SEATS AVAILABLE
TEL: (905) 281-2111
       (416) 520-6846

СРЕЌНИ ВЕЛИГДЕНСКИ
ПРАЗНИЦИ ВИ ПОСАКУВА 

НЕДАН ТИМ

СРЕЌНИ И ВЕСЕЛИ ВЕЛИГДЕНСКИ 
ПРАЗНИЦИ ОД 

KOZOVSKI FAMILY DENTISTRY

http://www.cosmotravel.ca/

 СРЕЌНИ  ВЕЛИГДЕНСКИ ПРАЗНИЦИ



 

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

Tel. :416-827-0954 
macedonia.canada@yahoo.com 
Published by 
901039 Ontario Limited
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Е месечен весник, гласи-

Со почит, 

   

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:

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; 

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

CANADIAN 
MACEDONIAN 

PLACE

850 O’Connor Drive, 
Toronto, Ontario, 
Canada M4B 3L6
Tel: 416.755.9231

 "California Pub & 
Grill"

914 Pape Avenue
Toronto, ON M4K 3V2

East York

Canadiana 
Flowers 

3087 Kingston Road
(416) 265-6867

The Mechanics 
Shop

79 Winter Ave
(416) 267-6033

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
385 The West Mall, 

Etobicoke, ON M9C 1E7

Pastries 
Delicatessen

290 The West Mall, 
Etobicoke, ON M9C 1C6

Sarajevo Grill & 
Meat 

225 The East Mall, 
Etobicoke, ON M9B 6J1

Royal Meats
3635 Cawthra Rd, 

Mississauga, ON L5A 2Y5

(905) 279-3261

Mrakovic Meat & 
Deli

44 Wellesworth Dr, Etobi-
coke, ON M9C 4R1

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
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

 
Месечен весник на  Македонците во Канада и САДМесечен весник на  Македонците во Канада и САД
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† СТЕФАН,
ПО МИЛОСТА БОЖЈА,

АРХИЕПИСКОП ОХРИДСКИ 
И МАКЕДОНСКИ,

ЗАЕДНО СО СВЕТИОТ 
АРХИЈЕРЕЈСКИ СИНОД,

ДО 
СВЕШТЕНОСЛУЖИТЕЛИТЕ, 
МОНАШТВОТО И ДО СИТЕ 

ЧЕДА НА
МАКЕДОНСКАТА 

ПРАВОСЛАВНА ЦРКВА,
А ПО ПОВОД 

ВЕЛИГДЕНСКИТЕ 
ПРАЗНУВАЊА,

ИСПРАЌА МИР И 
БЛАГОСЛОВ ОД БОГА,

ПОЗДРАВУВАЈЌИ ГИ СО 
ВЕЛИЧЕСТВЕНИОТ И

ТОРЖЕСТВЕН ПОЗДРАВ –
ХРИСТОС  ВОСКРЕСE!

Да Му благодариме на Бога, 
Кој ни дарува победа 
преку нашиот Господ Исус 
Христос .

Возљубени празникољупци,
Денес торжествуваме и 
празнично Го величаме 
Христа воскреснатиот, 
Кој ја уништи смртта и го 
порази адот, Кој умрените ги 
ослободи и стана почеток – 
првороден меѓу мртвите . 
Бог, Кој стана човек и 
зеде врз Себе сè човечко, 
освен гревот , искусувајќи 
дури и страдание и смрт 
– го изврши она што никој 
пред Него и освен Него 
не можеше да го направи: 
го избави човештвото 
од ропството на гревот 
и смртта, и овозможи 
секој што верува во Него 
да воскресне ! Како што 
Неговата смрт ја победи 
смртта на сите, така и 
Неговото воскресение 
е воскресение за сиот 
човечки род! Па, Бог толку го 
возљуби светот, што Го даде 
Својот Единороден Син , та 
преку Него сите да имаат 
живот вечен .
Воскреснатиот Господ е 
единственото Ново под 
сонцето ! Тој е Новата Пасха 
, преку која човештвото 
преминува „од смртта кон 
животот, од земјата кон 
небото“  и од временото 

кон вечното. Тој е лебот и 
лозата на животот  коишто 
им се даваат на оние што со 
Неговото име се именуваат, 
на оние на кои никогаш 
не им престанува радоста 
од Воскресението. За нив, 
со сепобедното Христово 
воскресение, на третиот 
ден по страдањето, се 
потврдило дека вистината, 
правдата и науката за 
љубовта, коишто Бог му ги 
објави на светот, не беа 
уништени на Голгота, туку 
останаа како богодарувано 
сведоштво и спасоносно 
мерило за навек. Впрочем, 
со Христовото воскресение, 
воскресна Божјата вистина, 
се потврди Божјата правда и 
се покажа Божјата љубов! 
Возљубени чеда на Мајката 
Македонска Црква,
 Повеќе од 
еден милениум нашиот 
православен македонски 
народ живее со верата 
во воскреснатиот Господ, 
најнапред проповедана 
од светиот апостол Павле 
, а потоа утврдена од 
охридскиот чудотворец – 
свети Климент. Двајцата, 
и со зборови и со дела, го 
посведочиле боже ствениот 
и блажен Живот што се 
излива од Христовиот 
гроб и им се дава на сите 
народи, просветлувајќи ги 
како незаодно Сонце на 
правдата, и помагајќи и ние, 
како народ, да ги согледаме 
светот и историјата на 
сосема поинаков начин.
Нашите богољубиви предци, 
живеејќи по евангелските 
пораки и следејќи ги 
богоугодните примери, 
узнале дека Царството 
Божјо не е од овој свет и 
дека тоа се стекнува преку 
верата во воскресението 
и со добродетелен живот. 
Уште во првите христијански 
времиња многумина од 
нашиот род ги познале 
вечните и незаменливи 
евангелски вредности, и 
таа вера во сепобедното 
воскресение, во текот 
на вековите, мнозина 
ја посведочиле и со 

сопствената крв, силно 
верувајќи во Оној што има 
власт на небото и на земјата 
, и преку Кого  „од смртни � 
постанавме бесмртни“ .
 Возљубени чеда во 
Господа,
 Епохата во 
која живееме често се 
претставува како нова, 
како време во кое старите 
облици на живеење и 
традиционалните вредности 
треба да се заменат 
со нови. Црквата, пак, 
мајчински нè поучува дека 
за нешто навистина да 
биде ново, тоа треба да и' 
припаѓа на вечноста и да 
извира од спасоносната 
тајна на Воскресението. 
Евангелските вредности 
и Светиклиментовото 
наследство, втемелено врз 
нив, имаат непроменливо 
и универзално значење, не 
поради нивната древност 
сама по себе, туку затоа 
што ни даваат предвкус за 
идниот век, приведувајќи 
нè кон заедницата 
со воскреснатиот и 
прославениот Син Божји, 
Кој ја обнови човечката 
природа и ја избави од 
распадливоста и од смртта. 
 Исто така, сведоци 
сме дека, и покрај сите 
обиди на светот да се 
обнови самиот себеси, со 
посредство на технолошките 
откритија и човечките 
мудрувања, тој успева 
само да направи привид на 
новото, но не и да воведе 
некоја суштинска промена. 
Страстите и слабостите им 
се неразделни сопатници на 

сите Адамови потомци 
при нивното патешествие 
низ историјата. Војните, 
болестите, сиромаштијата, 
гладот, негрижата за 
беспомошните не запираат 
и покрај сите насобрани 
знаења и достигнувања 
на нашето време. А зошто 
е така? Така е зашто 
човештвото, и покрај сиот 
развој и напредок, останува 
исто и непроменето уште од 
денот кога прародителите 
беа истерани од рајската 
градина ! Затоа патот кон 
обновувањето на нашата 
падната човечка природа 
започнува со покајанието, 
проследено со постојано 
богољубие и човекољубие. 
А вистинската промена, кон 
која човештвото копнее, е 
преумувањето на личноста, 
преку кое повторно се 
востановува Христовиот 
образ во нас. 
 Предизвиците, пак, 
со кои се соочува нашето 
поколение, потврдуваат дека 
ваквата преобразба ни е пот-
ребна како никогаш досега. 
Создаваме и живееме време 
преполно со искушенија, 
време во кое очигледно е 
отфрлен разумот и, пред 
сè, заборавен е законот 
Божји . Всушност, како да не 
сфативме дека само доколку 
ја поз наеме и живееме со 
вистината и вистината ќе 
нè ослободи ,  дека само со 
покајание и со прифаќање 
на Божјата волја, ќе го 
најдеме патот што води кон 
личното и кон сенародното 
учество во тајната на 
Христовото воскресение. А 

тоа е патот на смирението 
и долготрпението, на 
крстоносењето и на 
грижата за ближните на 
кои им е потребна нашата 
помош, на делата на 
добродетелта кои сведочат 
за преобразителната сила 
на нашата вера, надеж и 
љубов. Впрочем, повикани 
сме да се чуваме од зло, да 
правиме добро, да градиме 
и да го чуваме мирот !
Возљубени чеда во Христа 
воскреснатиот,
Со неизмерна тага ги 
следиме известувањата за 
братоубиствената војна која 
изминативе недели се води 
по украинската православна 
земја. На човекољубивиот 
Бог Му принесуваме 
ревносни молитви за да го 
воскресне мирот во неа и 
во целиот свет. Пастирски 
ги повикуваме сите верни 
да ги сочуваат своите 
срца од омраза и гнев, 
потсетувајќи дека нашата 
најголема борба е против 
поднебесните духови 
на злобата . Љубовта е 
единствениот лек против 
злото, а тоа ќе го покажеме 
доколку со непоколеблива 
вера, како апостолите и сите 
богољупци и христољупци 
во изминативе 20 столетија, 
ја споделуваме радоста 
од празниот Христов гроб. 
Затоа, да застанеме во 
заедничка молитва за 
спасение на сите страдални 
луѓе и на сите што се 
засегнати од оваа голема 
несреќа. Да се молиме Бог 
да им го даде дарот на 
покајанието и прошката, 
врз кои се крепи мостот што 
води кон помирувањето, да 
си простат и да направат сè 
заради воскресението. 
Кон нашиот православен 
народ, пак, еве, и во мир се 
води војна и продолжуваат 
непријателствата и 
негирањата! Затоа, да Го 
молиме воскреснатиот 
Господ, да ни ги дарува 
потребните мудрост 
и единство, и нам, во 
Татковината, и насекаде 
до каде што нè има по 

светов, за да можеме да се 
одбраниме од сите што ја 
порекнуваат македонската 
посебност и сето она што 
нам ни припаѓа, или се 
обидуваат со сомнителни 
статистики да го намалат, 
па дури и сосема да го 
избришат многувековното 
присуство на Македонците 
по македонската земја, и во 
минатото и во сегашноста.
 Единствениот и 
вистински Миротворец и 
Човекољубец, воскреснатиот 
Господ Исус Христос, да 
го утврди во нас Својот 
мир, нека нè упати по 
патот на покајанието и на 
добродетелниот живот 
и нека нè удостои со 
жителство во вечниот и 
небесен град ни' Новиот 
Ерусалим, таму каде што Тој 
ќе биде во сите денови, до 
крајот на светот . Амин! 

Христос  воскресе! 

† СТЕФАН
АРХИЕПИСКОП
ОХРИДСКИ И 
МАКЕДОНСКИ
заедно со членовите на 
Светиот архијерејски синод 
на Македонската 
Православна Црква  
– Охридска Архиепископија
† ПЕТАР, Митрополит 
Преспанско-пелагониски и 
   администратор 
Австралиско-новозеландски
† ТИМОТЕЈ, Митрополит 
Дебарско-кичевски и
   администратор 
Австралиско-сиднејски
† НАУМ, Митрополит 
Струмички
† АГАТАНГЕЛ, Митрополит 
Повардарски
† МЕТОДИЈ, Митрополит 
Американско-канадски
† ПИМЕН, Митрополит 
Европски
† ИЛАРИОН, Митрополит 
Брегалнички
† ЈОСИФ, Митрополит 
Тетовско-гостиварски
† ГРИГОРИЈ, Митрополит 
Кумановско-осоговски

Велигден, 2022.

ВЕЛИГДЕНСКО ПОСЛАНИЕ

Среќни Велигденски Празници на сите 
Македонци во  Македонија, ширум 
светот и  во Канада, им  посакуваат 
Митко и Виолета Роштанковски со 

синовите Кристијан и Матју.

Македонија
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СРЕЌНИ ВЕЛИГДЕНСКИ ПРАЗНИЦИ ВИ ПОСАКУВА ЖЕНСКАТА СЕКЦИЈА ОД МАКЕДОНСКАТА ПРАВОСЛАВНА 
ЦРКВА СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ,ТОРОНТО

 СО ПРЕТСЕДАТЕЛКАТА ИРЕНА СИПИДИАС КАРАУЛИС

Palm Sunday, St. Clement of Ohrid, Toronto

Traditional Macedonian Easter Bread ready for sale.
Kozinjak It's so fluffy and light, and sweet from sugar and 

raisins. 

Macedonian ladies  baking the Traditional Macedonian Braided Easter Bread, 
( Kozinjak) at St.Clement of Ohrid. Ladies Auxiliary volunteering their time to the church.

Happy Easter from the Ladies Auxilliary at St. 
Clement of Ohrid with 

the president Irena Sipidias Karaulis

Македонски Православен Календар 2022 
Подготвил Отец Сашо Целески,  парохиски свештеник во МПЦ Св.Климент Охридски, Торонто

Macedonian Orthodox Calendar 2022 (by father Sasho Celeski)

Св. Климент Охридски
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Почитувани Верници, драги Парохијани, 
Како претседател на црквата Св. Климент Охридски во име на мојот управен одбор и во мое лично име упатувам 
топли пораки за добро здравје и среќа, по повод Велигденските празници.
Упатувам порака до мојата управа, до управата на женската секција и сите секции при нашата црква 
Св. Климент Охридски, како и до сите Македонци во нашата македонска заедница со позитивни 
мисли и молитви да се  радуваат на големиот празник Велигден. Ви го честитам најрадосниот 
македонски православен празник со најубави христијански желби. Да сте ми живи и здрави!

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. За двете потреби користете го црковниот телефон: 416-421-7451

Владе Димитриевски, Претседател на Управниот Одбор 
на МПЦ Св. Климент Охридски, Торонто

"По безмалку две години работа во вонредни услови 
заради добро познатата пандемија предизвикана од 
вирусот Ковид-19 (или само заради Ковид-19), оваа година 
се радуваме што ќе можеме достојно да го пречекаме 
големиот христијански празник Христовото воскресение-
ВЕЛИГДЕН.
Црквата ќе биде отворена сите денови за посета посебно за 

Велики четврток, петок и Велика сабота кога верниците ќе 
имаат можност да дојдат и на вечерната богослужба.
На самиот ден Велигден 24 април, ќе имаме редовна 
служба со почеток во 10 часот наутро, а потоа верниците 
ќе можат да се упатат во Големата сала каде што ќе има 
пригодна прослава со музика за која ќе се погрижат Веле и 
Ице. 

Секоја недела и на самиот ден Велигден,Женската 
секција од црквата св. Климент Охридски ќе продава 
традиционално месени зелници, кифли како и 
познатите велигденски козињаци. Верниците се 
добредојдени кој сака да си купи."

СООПШТЕНИЕ ПО ПОВОД ВЕЛИГДЕНСКИТЕ ПРАЗНИЦИ ВО СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ

УСПЕШНА ГОДИНА ЗА ЦРКВАТА СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ, УПРАВАТА И 
ПРЕТСЕДАТЕЛОТ ЗАДОВОЛНИ СО  ПОСТИГНАТОТО

Во Македонската Православна Црква Св. 
Климeнт Охридски од Торонто на 3-ти 

април 2022 се одржа Годишното Членско 
Собрание на кое свое обраќање имаше 

претседателот Владе Димитриевски, кој ги 
информираше присутните за активностите 

на управата во изминатиот период.
За време на деновите на пандемијата 

благодарение на донации на македонските 
верници без извршени повеќе реновации  

на црковните простории, а дел остануваат 
да се довршат во наредните 9 месеци од 

мандатот на оваа црковна управа.
По обраќањето на прет-
седателот следуваше 

финансискиот извештај 
кој го образложи д-р Енди 

Плуков.
Идејата на дел од присутни-
те за избор на нова црковна 

управа не беше усвоена.
На Годишното Собрание со едноминутно 

молчење му беше оддадена почит на извон-

редниот македонски родољуб и дарител 
Коста Станвик кој неудамна се упокои.

Со Воскресението Христово започнува нов 
живот за човечкиот род. Со него не може да се 
спореди ниту еден настан, ни по големина, ни по 
значење, ни по таинственост. Со Воскресението, 
животот и учењето Христови добиваат целосна 
смисла и објаснување. Евангелието се потврди 
како спасоносна вистина, а воскреснатиот настан 
потврдува дека сме создадени за живот. „Јас 

сум Воскресение и живот, 
кој верува во Мене и да 
умре ќе живее“ (Јован 11, 
25). Христос воскресна и со 
тоа нè направи учесници во 
вечната победа над смртта, 
објавувајќи ни го патот на 
нашето Вскресение. Драги 
браќа и сестри Македонци, 
верни чеда на нашата 
Светиклиментова Македонска 
Православна Црква – 
Охридска Архиепископија, 
Ви го честитат најрадосниот 
празник со торжествениот 
поздрав: Христос Воскресе – 
Навистина воскресе! 
Отец Сашо Целески.

ВЕЛИГДЕНСКА ЧЕСТИТКА НА ОТЕЦ САШО 
ЦЕЛЕСКИ, ПАРОХИСКИ СВЕШТЕНИК ВО МПЦ СВ. 

КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ, ТОРОНТО
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St. Nicholas 
Macedonian Orthodox 

Church Community 
Centre

Address: 5225 Howard Ave, 
Windsor, ON N9A 6Z6

Phone: (519) 966-6257

Подготвил отец Емил 
Атанасов, парохиски 
свештеник при МПЦ 

„Св. Никола“ во Виндзор

     ДРАГИ БРАЌА И СЕСТРИ ВО ХРИСТА И ЧЛЕНОВИ НА НАШАТА 
МАКЕДОНСКА ЦРКОВНА ЗАЕДНИЦА „СВ.НИКОЛА" ВО ВИНДЗОР И 

СИТЕ ДРУГИ ПРАВОСЛАВНИ МАКЕДОНЦИ !

        Оваа 2022 година, да се 
собереме сите за Велигден 
во Црква и да го прославиме 
Бога – победителот на смрт-
та, и сите да се прегрнеме 
како браќа пеејќи ја химната 
„Христос воскресе“! Христос 
Бог ја победи смртта најго-
лемиот човечки непријател, 
но го победи и злото и гре-
вот, гревот како причина за 
секаква болест. Господ да ни 
дарува крепко здравје, силна 
вера и добра мисла!

  
    Господ, кој дојде во све-
тот да донесе мир, да го по-
мири човештвото со Бога и 
да ги направи сите народи, 
братски и пријателски, нека 
дарува мир на земјата, нека 
смири секакво непријателско 
бранување и војни конфлик-
ти.
        Во една неделна мо-
литва читаме: “Преку крстот 
дојде радоста за целиот 
свет!" Така, нека ова привре-
мено тешко време на страв 

и немир, 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 поми-
нала многу тешки периоди 
во минатото. Бог, секогаш ја 
подигал од пепелта и таа оп-
стојувала. Да се држиме до 
Црквата како деца за својата 
мајка. Оти таа е управувана 
од Господ и е непобедлива и 

сигурна заштита!
       Ви го честитам најголе-
миот христијански празник – 
ВОСКРЕСЕНИЕТО ХРИСТО-
ВО и Ви посакувам многу 
здравје душевно и телесно, 
радост, љубов, силна вера, 
бодрост и храброст во овие 
искушителни времиња. И над 
се' Бог да ни го дарува Својот 
мир, верувајќи дека се' е во 
Негови раце. Ако сме во мир 
со Бог, тогаш ке имаме и мир 
помеѓу себе и еден со друг.
   Со надеж и во молитва кон 
Воскреснатиот Христос, Ве 
благословувам Вас, Вашите 
семејства и блиски и силно 
Ве поздравувам со најрадо-
сниот поздрав:
       
ХРИСТОС ВОСКРЕНА 

– НАВИСТИНА 
ВОСКРЕСНА!

Свештеник
Отец 

Емил Атанасов

  и немир, Бог го претвори 

сигурна заштита!
       Ви го честитам најголе-
миот христијански празник – 
ВОСКРЕСЕНИЕТО ХРИСТО-
ВО и Ви посакувам многу 
здравје душевно и телесно, 
радост, љубов, силна вера, 
бодрост и храброст во овие 
искушителни времиња. И над 
се' Бог да ни го дарува Својот 
мир, верувајќи дека се' е во 
Негови раце. Ако сме во мир 
со Бог, тогаш ке имаме и мир 
помеѓу себе и еден со друг.
   Со надеж и во молитва кон 
Воскреснатиот Христос, Ве 
благословувам Вас, Вашите 

НА ЦРКОВНИТЕ БОГОСЛУЖЕНИЈА 
РЕДОВНО УЧЕСТВУВА И НАШИОТ 
ЦРКОВЕН ХОР ЧИИШТО ЧЛEНОВИ 

СЕКОЈА НЕДЕЛА НЕУМОРНО И 
ВЕРНО ДОАЃААТ И СО СВОИТЕ 

ГЛАСОВИ ЈА ЗБОГАТУВААТ 
ЦРКОВНАТА БОГОСЛУЖБА. 

ОВИЕ ЉУБИТЕЛИ НА ЦРКОВНИТЕ 
ХИМНИ УЧЕСТВУВААТ ВО ХОРОТ 

ПОВЕЌЕ ОД 40 ГОДИНИ. 

ГОСПОД ДА ИМ ГИ УМНОЖИ 
ГОДИНИТЕ И ЗДРАВЈЕТО И УШТЕ 

МНОГУ ЛИТУРГИИ ДА ПЕАТ И ДА ГО 
СЛАВАТ БОГА.
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МАКЕДОНСКАТА РАКОМЕТНА РЕПРЕЗЕНТАЦИЈА СЕ ПЛАСИРАШЕ НА СЛЕДНОТО СВЕТСКО 
ПРВЕНСТВО ВО РАКОМЕТ ВО ПОЛСКА И ШВЕДСКА 

Нашиот национален тим ше-
сти пат по ред ќе игра на ра-
кометниот Мундијал и ја про-
должува успешната низа на 
настапи на големите натпре-
варувања, што трае уште од 
2012 година.
По ремито 24-24 на првиот 
натпревар во Злин, Чесите 
и во Скопје покажаа дека се 
исклучително квалитетен 
состав. Гостите водеа во 
почетните минути, но потоа 
нашите момци по една серија од 
5-0 дојдоа до водство од 7-4. До по-

лувреме ја одржувавме предноста 
и на пауза заминавме со 14-12.
Вториот дел мина во исто темпо 
како и првиот, а Македонија поведе 

и со најубедливите 20-16. Чешка 
силно притисна па победникот се 
решаваше во последната минута. 
Победата од 27-25 ја обезбеди 

Филип Кузмановски, кој 
во последните секунди 
реализираше пенал и 
го откажа противникот 
од надежта за реми кое 
ќе го одведеше на СП 
2023.
Токму Кузмановски со 
9 постигнати погодоци 
беше најефикасен во 
нашиот табор, а Филип 
Талески имаше шест 
погодоци. Томислав Ја-

гуриновски реализираше три пати и 
одлично го замени Кирил Лазаров, 

кој се повреди. Голманот Никола 
Митревски натпреварот го заврши 
со 14 интервенции. Овој натпре-
вар беше последен за Филип Ми-
ркуловски, кој од националниот 
дрес се “отпиша” со два погодока. 
Репрезентативна пензија најави и 
нашиот легендарен пикер Стојанче 
Стоилов, кој својата одлука ја спо-
дели на официјалната прес-кон-
ференција по завршувањето на 
натпреварот.
(Извор: Ракометна Федерација на 
Македонија)

NATIONAL HANDBALL TEAM HAS 
QUALIFIED FOR THE NEXT 

WORLD HANDBALL CHAMPIONSHIPS IN POLAND AND SWEDEN

ИЗГУБИВМЕ, НО КОГА СМЕ СПЛОТЕНИ СЕКОГАШ ПОБЕДУВАМЕ!

Во  преполната банкетна 
сала на Македонската  
православна црква Св. 
Илија, Мисисага, беше 
овозможен директен превоз 
на фудбалскиот натпревар 
помеѓу Македонија и 
Португалија. Фудбалскиот 
настан на годината беше 
проследен со неверојатен 
интерес не само кај 
љубителите на фудбалот, 
туку и кај сите Македонци. Со 
невиден патриотски вознес, 
македонски фудбалски 
дресови, шалови, капи, 
знамиња, беше следена 
секоја акција на македонските 
фудбалери.
Фудбалската репрезентација на Македонија  
на крајот претрпе пораз од Португалија во 

квалификацискиот натпревар за Светското 
првенство 2022 во Катар. 
Португалскиот тим доминираше во 

поголемиот дел од натпреварот одигран 
на „Естадио де Драгао“ во градот Порто, 
забележувајќи победа со резултат од 2:0.

Двоен стрелец за домаќините беше 
играчот од средниот ред, Бруно 
Фернандеш, во 32-та и 65-та минута.
И покрај поразот, пласманот во 
финалниот квалификациски натпревар 
за СП се смета за голем успех за 
репрезентацијата на Македонија, која 
дури со 0:1 го елиминира европскиот 
првак Италија во полуфиналето од 
квалификациите, на мечот што се одигра 
на „Стадио Ренцо Барбера" во Палермо, 
Италија.
Селекцијата на Португалија во финалето 
дојде откако на „Естадио до Драгао“ ја 
елиминира Турција со 3:1.
Честитки за организаторите кои го 
овозможија следењето на големиот 
фудбалски настан. 

Изгубивме, но кога сме 
сплотени секогаш победуваме!

СЕМАКЕДОНСКИОТ СОБОР СО 12 БАРАЊА ДО БУГАРИЈА: ПРИЗНАВАЊЕ НА 
МАКЕДОНСКО МАЛЦИНСТВО, ВЛЕГУВАЊЕ НА МАКЕДОНЦИТЕ ВО БУГАРСКИОТ 

УСТАВ, ТРГАЊЕ НА ВЕТОТО СЕ ДЕЛ ОД НИВ
Веќе 60 години македонско-
то малцинство во Бугарија 
е подложено на систематска 
дискриминација, асимила-
ција и маргинализација. Тоа 
на Македонците им предиз-
вика безброј страдања и ги 
претвори во граѓани од втор 
ред во државата во која што 
живеат и во земјата во која 
што се родени. Таквата по-
литика не само што е срам-
на, туку е и недозволива 
за цивилизирана и правна 
држава, дури и гротескна за 
Европската унија. Истата ан-
тимакедонска политика сега 
ја блокира македонската ев-
роинтеграција со апсурдни и 
понижувачки, не само за Ма-
кедонија, туку и за Бугарија, 
барања. Таквата политика 
шири омраза и го загорчува 
животот на луѓето. Тоа треба 
да престане. Ние повикува-
ме и инсистираме пред бу-
гарските власти:
1. Да се промени од-
луката на Уставниот суд од 
29 февруари 2000 г. и де-
кларацијата на бугарскиот 
Парламент од 6 март 1990 г. 
со кои официјално се декла-
рира дека во Бугарија нема 
оформен македонски етни-
кум, исто како и позицијата 
на владата и декларацијата 
на Парламентот од 9 ноем-
ври 2019 г. Владата офи-

цијално да објави дека маке-
донското малцинство повеќе 
нема да биде негирано, ниту 
дискриминирано, и дека не-
говите права ќе бидат зашти-
тени.
2. Државата офи-
цијално да го признае посто-
ењето на национални/етнич-
ки малцинства во Бугарија и 
поимот „национално малцин-
ство“ да биде внесен во 
Уставот и правата на таквите 
малцинства да бидат зашти-
тени. Да бидат направени 
неопходните измени и појас-
нувања во Уставот и Законот 
за регистрација на невлади-
ните организации, со кои се 
прави невозможно самоо-
пределувањето на малцин-
ствата и заштитата на нивни-

те права да се толкува како 
антиуставна, антидржавна, 
заканувачка за територијал-
ниот интегритет и основа за 
одбивање на регистрациајта.
3. Ако Република Бу-
гарија настојува Бугарите 
во Македонија да влезат во 
македонскиот Устав, Маке-
донците исто така треба да 
влезат во бугарскиот.
4. Бугарија да ја крене 
вештачката блокада за реги-
страција на македонските 
организации, и да ги импле-
ментира пресудите на Евро-
пскиот суд за човекови права 
со тоа што ќе ги регистрира.
5. Во идните пописи 
да се внесе посебна графа 
„Македонец“ и при неговото 
спроведување да се објави 

јавно и официјално, дека се-
кој кој што се чувствува како 
Македонец, може слободно 
да се декларира како таков.
6. Изучувањето на 
македонскиот литературен 
јазик, култура и историја да 
влезат во образовните про-
грами за децата од македон-
ското малцинство, како и во 
државните универзитети. 
Истовремено, потребни се 
измени во основните обра-
зовни програми на начин кој 
нема да ја исклучува маке-
донската нација, малцинство 
и неговата историја, култура 
и јазик (нешто што не е ново 
и во минатато било спрове-
дувано а потоа напуштено).
7. Државата да започ-
не активен дијалог со прет-

ставници на македонското 
малцинство за решавање 
на постоечките проблеми, 
и македонски претставник 
да влезе во Комисијата за 
малцинствата. Дијалогот 
треба да започне веднаш, 
без да се чека признавање 
на малцинството, бидејќи 
„признавањето на малцин-
ството од страна на држава-
та не е задолжителен услов 
за да бидеш квалификуван 
за заштита од Рамковната 
конвенција“, и да се фоку-
сира на прилагодување на 
Рамковната конвенција кон 
Македонците според кон-
кретни членови на конвен-
цијата.
8. Да се преземат 
решителни мерки кон ста-
вање крај на говорот на 
омраза против македонското 
малцинство и против маке-
донската нација воопшто, 
со тоа што во исто време ќе 
се промовира толеранција 
по однос на македонското 
малцинство.
9. Да се суспендира, 
или прилагоди работата на 
Комисијата за историски 
прашања со Македонија, за 
да се спречат обидите на бу-
гарската страна таа да биде 
злоупотребена за наметну-
вање на бугарската нацио-
нална митологија во маке-

донските училишта, и како 
извинување за блокирањето 
на македонската евроинте-
грација.
10. Бугарија да ја крене 
блокадата пред македонска-
та евроинтеграција и да се 
воздржи од поставување на 
какви било услови кои не се 
во согласност со европската 
регулатива и пракса.
11. Бугарија да ги 
прифати научните факти, 
да престане со апсурдното 
негирање на Македонскиот 
јазик и да го признае како и 
целиот преостанат свет.
12. Бугарија 
да преземе мерки за 
обесштетување на 
жртвите на политиките на 
прогон, дискриминација 
и асимилација на 
македонското малцинство 
и да се извини за својата 
антимакедонска политика 
која довела до толку многу 
страдање. Да ги објави 
досиејата на прогонителите 
и документите за тие 
процеси, и да ги распушти 
одделенијата кои во 
моментов се занимаваат 
со истата криминална 
активност и да ги казни 
учесниците во истата.

Македонија
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CANADIAN MACEDONIAN HISTORICAL SOCIETY
ANNOUNCEMENT

The Canadian Macedonian Historical Society is delighted to an-
nounce our next lecture....on Macedonian Dialects!

Professor Marjan Markovikj will be talking about the important work 
he and his colleagues are doing to preserve our precious village 
dialects. He will be talking to us from Skopje! This subject ties in 
nicely with our last wonderful lecture by Prof. Kramer on knowing 

some Macedonian from Baba and Dedo.

Join us for this Talk on Dialects via Zoom Saturday May 28 at 11 
a.m.

Stay tuned for further information on our website: 
macedonianhistory.ca  for this upcoming event.

The Canadian Macedonian Historical Society is a non-profit, charitable organization, incorporated under the Ontario Corporations Act, supported by 
volunteers and funded through programmed events and donations. The Society provides all Canadians, especially those of Macedonian descent, with 
a true perspective of Macedonian history and culture. Established in 1991, the Society is today the nerve centre of academic and social activity. Mem-
bership is growing rapidly and attracting energetic professionals. The Society is developing a greater awareness and pride amongst its members and 

within the entire Canadian community as to who we are, where we came from, and where we are going.

The aims of the Society are to:
• Chronicle and describe the Canadian Macedonian his

torical experience;
• Record the achievements of Canadian Macedonians over time and place;
• Document the traditions, culture, religion, language and history of the Macedonian people in Canada;
• Compile and record the participation and contributions of Canadian Macedonian veterans during the wars;
• Support and assist in the accurate presentation of Macedonian history;
• Recognize outstanding Canadians of Macedonian descent for their contribution to the Canadian community;
• Promote public interest in the history of Macedonian and Canadian Macedonian experiences by encountering research therein;
• Initiate and promote Macedonian historical and archaeological research;
• Establish and maintain a permanent centre with a library and museum; and
• Support other complementary purposes consistent with these objectives.

Canadian Macedonian Historical Society
850 O'Connor Drive - Toronto, ON - M4B 3L6

Telephone / Fax: 416-755-3117
E-mail: info@macedonianhistory.ca

URL: https://www.macedonianhistory.ca/

МАКЕДОНСКИТЕ  РОДОЉУБИ СЛАВЕ ДИМИТРОВ, МИТКО РОШТАНКОВСКИ И КРСТЕ ИВАНОВСКИ ОД КАНАДА 
ГО ПОМОГНАА ИЗДАВАЊЕТО НА ДЕЛОТО ,,ПОГРЕБ  ВО ПРЕСПА,, ОД АКАДЕМИКОТ ЕФТИМ КЛЕТНИКОВ

Погреб во Преспа. 
Македонски реквием 
е книга за смртта на 
светото македонско, 
смрт што случи на 18 
јуни, најкобниот ма-
кедонски историски 
ден, 2018 во Преспа. 

,,Да. Тие сатрапи, 
заедно и со нашите 
домашни изроди што 
учествуваа директно 
во тоа усекование на 
светата глава, како 
Ирод тогаш во Еру-
салим со главата на 
Јован Крстител, на-
менета за свечената 
царска гозба и тан-
цот крвав на Сало-
ме. Танцот што сега 
како неа и со нашата 
пресечена глава го 
одиграа пред три го-
дини во Преспа на-
шите ликвидатори. И 
сега по таа наша гибел тие 
неодамна го славеа триго-
дишниот јубилеј на иден-
титетскиот погреб на Маке-
донците со пехари полни со 
крв принесени до нивните 
вампирски усни што ни се 
нам познати од дамнина, не 
од вчера. И тие на просла-
вата го истакнаа знамето на 
Сатаната, а ние знамето на 
тагата, во која е сепак за-
виткана молњата на громот 

кој ќе се разбуди еден ден и 
заедно со светскиот проле-
таријат ќе ја разнесе на па-
рампарчиња оваа смрдлива 
цивилизација што ја упра-
вуваат темни и со темна 
ѕвезда на челото сатрапи и 
политидиоти.-вака пишува-
ше недамна авторот Ефтим 
Клетников за неговата книга 
која ја разбранува македон-
ската јавност ширум ветот.
Помагатели на делото По-
греб во Преспа се канад-

ските бизнисмени и пред 
се прекалени родољуби и 
поддржувачи на македон-
ската култура и уметност:
Славе Димитров со сопру-
гата Јулија и семејството,
Митко Роштанковски со 
сопругата Виолета и се-
мејството,
И Крсте Ивановски со 
сопругата Гордана и се-
мејството.

Смртта кај нас се вика 
Преспа

 – Како се вика смртта кај вас? 
– Се вика Преспа. 

 –А зошто кога е од крај до крај 
со небесни овоштарници сал таа? 

 – Затоа што се случи злосторство во неа. 
 Името на родот мој иноземците  и домаш-

ните изроди го заклаа тука. 
 Затоа што огнот од огнот го испразнија 

 и во мртовечка урна го ставија тие. 
 Затоа што и славеите ги заклаа 

 и на нивно место утки поставија  да пеат 
опело

 de profunfis врз златната гранка на jаболк-
ниците 

 од кои се инспирира и Господ  за да го 
создаде Рајот. 

 Затоа што тие, потемни од ноќта, 
 ја ожнеаја како смрт, самите смрт, светли-
ната на летното преспанско пладне  и на 

црни крстини ја натрупаа, 
 а потоа наопачко мртовечко оро  заиграа 

околу неа. 
 Затоа што му го исцицаа, паразити од 

грло до капка здивот на Светиот Дух  на 
малото сончево племе,  за да им дојде на 
место, секнат, нивниот здив  по страшното 

злосторство во Преспа. 
 Затоа што му го украдоа насилно најпосле  
и отчукувањата на срцето,  за да го покре-
нат од место ритамот замрен / на нивното 

волчешко срце. 
 Ете затоа смртта се вика Преспа кај нас. 

 Оти се случи страшно злосторство во неа.“
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St Ilija Macedonian Orthodox Church
1775 Bristol Rd W, Mississauga, 

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

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

НОВИОТ СВЕШТЕНИК ВО МАКЕДОНСКАТА ПРАВОСЛАВНА 
ЦРКВА СВ. ИЛИЈА ОД МИСИСАГА БЛАГОЈ ПЕНЕВ

Новиот свештеник во 
Македонската Православна 
Црква Св. Илија од 
Мисисага,Благој Пенев 
роден е на 07.04.1981 
година во Скопје од 
благочестиви родители, 
татко Војо и мајка Невенка. 
Завршил богословско 
образование 2000 година, 
ракоположен е во ѓаконски 
чин на 06 мај 2013 година 
во црквата,, Св. Вмч. 
Георгиј,, во Скопје, а во 
свестенички чин  на 18 март 
2018 година во црквата,, 
Св. Архангел Михаил во 

Скопје од Архиепископот  
Г. Г. Стефан. Од 01 јуни  
2013 година започнал со 
работа во канцелариите 
на Скопската Православна 
Епархија на МПЦ ОА се’ 
до 10.09.2019 година кога 
бил поставен за парохиски 
свестеник во црквата,, Св. 
Вмц. Георгиј,, во населбата 
Кисела Вода, Скопје,се до 
неговото пристигнување во 
Американско Канадската 
Епархија на МПЦ-ОА во 
црквата,, Св. Илија,, во 
Мисисага.

БЛАГОВЕШТЕНИЕ ВО ЦРКВАТА СВ. ИЛИЈА ВО МИСИСАГА
На 7-ми април годинава, на ден Благовештение, 

македонската православна црква Св. Илија од Мисисага го 
доби својот нов свештеник, отец Благој Пенев. Покрај него 
богослужеше и досегашниот свештеник протаставрофор 

Илија Донев, кој откако пред насобраните верници 
проговори за значањето на празникот Благовештение, го 

претстави и својот наследник.
Верниците со громогласен аплауз го поздравија посакувајќи 

му добродојде во Канада, во црквата Св. Илија, а воедно и 
му ги честитаа неговиот роденден и именден. 

Емотивниот момент го забележа камерата на весникот 
Македонија.

Ручек со новиот свештеник на МПЦ Св. Илија од Мисисага. Пензионерското друштво "Ривер 
Сајд" при црквата Св.Илија го одржа редовниот ручек кој беше подарен од семејството на 
Вера Кожовска. На ручекот беше присутен и новиот свештеник oтец Благој Пенев со неговото 
семејство. Претседателот на друштвото Горнан Јовановски му укажа добредојде во Канада, 
добредојде во црквата Св. Илија, да има успех во работата во нашата парохија и добра сора-
ботка и со другите македонски заедници.

Честитки по повод 
Велигденските празници 
испраќаме до сите наши 

парохијани и редовни 
членови, но и до целиот 

православен народ 
Македонски. 

Воскресението Христово е 
темел на нашата вера и 

најголем настан во 
историјата на човештвото 

воопшто.
Чувајте ја Црквата за да Ве сочува таа во иднина како 

православни Македонци
Честити Велигденски празници. 

ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ!

АЦО КРСТЕВСКИ,
Претседател на црковниот одбор

ВЕЛИГДЕНСКА ЧЕСТИТКА ОД 
ПРЕТСЕДАТЕЛОТ 
АЦО КРСТЕВСКИ
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Интервју со Љупчо Марковски претседател на Македонскиот фолклорен 
ансамбл ,,Илинден“ од црквата Св. Илија од Мисисага,Онтарио

Македонија: Почиту-
ван Љупчо, ФА ,,Илинден“ 
одново се врати кон својата 
редовна работа. Започнавте 
со петочните проби, забеле-
жуваме голем број членови. 
Беше ли тешко да истраете 
и повторно да се зберете по 
големата пандемиска пауза?
Љупчо Марковски: 
Прво би сакал да ви се 
заблагодарам за поканата.
Да, беше тешко и на сите 

им недостасуваше дружбата 
и вежбањето, затоа полека 
но сигурно почнавме со ре-
довните тренинзи минатото 
лето додека ги почитувавме 
ограничувањата за Ковид. 
Точно, имаме нови членови 
и во големата и во малата 
група.
М: Имате ли предвидени на-
стапи во наредниот период?
Љупчо Марковски: 
Малата група ќе настапи 
во сабота, 23 април 2022 
година, во 15:00 часот, на 
плоштадот Нејтан Филипс во 
Торонто, на „Меѓународниот 
ден на детето-Мултикул-
турен танц и уметнички 
фестивал“.
Потоа групата ќе настапи 
за „Комитска Вечер“ на 30 
април, организирана во 
нашата црква.
Исто така, многу сме 

возбудени за поканата за 
настап на отворањето на 
ТАНЕЦ - Душата на Македо-
нија - во живо во Торонто, 
во САБОТА, 14 МАЈ 2022 
во 20 часот во театарот Џон 
Басет. Затоа децата напорно 
вежбаат со Орхидеја, Иван, 
Виктор и Ненад.
М: Годинава одново оживеа 
идејата на гостување во 
Македонија на летен фол-
клорен фестивал во Охрид. 
До каде сте со подготовките 
и дали постои интерес кај 
децата и родителите за ова 
несекојдневно патување?
Љупчо: Како што 

истакнавте, поради пан-
демијата моравме да ги 
откажеме плановите во 
2020 година, затоа летово 
повторно бевме поканети 
да учествуваме на летниот 
фестивал „Охридско сонце“ 
и Горан Савески работи на 
финализирање на деталите 
(останете во тек). Има голем 
интерес и за децата и за 
родителите.
М: Дали Ф.А. ги поседува по-
требните носии и реквизити 
за достоинствена презен-
тација на ансамблот и на 
нашиот прекрасен македон-
ски фолклор?

Љупчо: Тоа е многу тешко 
да се направи во Канада, но 
со текот на годините Илин-
ден набавуваше автентични 
македонски народни носии и 
опинци, и сега сме во процес 

да нарачаме повеќе. Тука со 
носиите ни помага и креа-
тивната Славица Чејкова.
М: Во ова кратко предве-
лигденско интервју, која е 
вашата порака до нашите 
читатели, и се разбира до  
членовите на ФА Илинден?
Љупчо: Мојата порака е 
дека како што сите знаат Ма-

кедонскиот фолклор е многу 
убав и многу е важно да се 
продолжи да се пренесува 
на новите генерации. Како 
заедница треба да најдеме 
начин како подобро да ги по-

ддржиме нашите ансамбли 
и родителите да продолжат 
да ги доведуваат децата да 
ги учат нашите ора и танци 
додека се дружат заедно со 
нивните врсници.

Македонија

FOLK ENSEMBLE  MAKEDONKA ANNOUNCEMENT 

WE ARE VERY EXCITED TO ANNOUNCE THAT WE ARE COM-
ING BACK FOR THE 2022/2023 DANCE SEASON. COME AND BE 
APART OF THE MOST PRESTIGIOUS MACEDONIAN FOLKLORE 
GROUP IN NORTH AMERICA. WE WILL BE CELEBRATING OUR 

63RD SEASON AND WOULD LOVE FOR YOU TO BE APART OF IT. 

ALL DANCERS 4+ ARE WELCOME. LOOKING FORWARD TO 
CARRYING ON MAKEDONKA’S LEGACY .
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To rent the renovated church 
hall

contact us:
Tel: (905) 471-5555
201 Main St N, Markham, 

ON L3P 1Y4

St. Dimitrija Solunski 
Macedonian Orthodox 

Church,Markham 

Соња Алексовска Мириќ, 
Претседателка на женската секција 

во Св. Димитрија Солунски од 
Маркам:

Драги наши верници,
Во име на женската секција на црквата Св. Димитрија 
Солунски од Маркам  сакам да ви го честитам најголе-
миот христијански празник Велигден.
Поздрав до сите Македонци ширум светот  со желба да 
бидете здрави, живи, среќни и весели.
Бидете сплотени едни со други и со топли срца.

Почитувани парохијани,
Би сакал на сите Вас и на Вашите почитувани 
семејства да Ви ги честитам претстојните 
Велигденски празници со молитви за добро 
здравје, мир и благосостојба.
Останете ни’ со добри мисли и силна вера во 
Бога. 

Ваш парохиски свештеник во Македонската 
Православна црква Св. Димитрија Солунски од 

Маркам,
Отец Горан Ристески.

President - Jovan Drenoski
Vice President - Mile Mitkovski

Asst. Vice President - Aleksandar
 Veljanovski

Secretary - Dime Torneski
Asst. Secretary - Sojna Miric

Treasurer - Angelo Dimitrievski

Asst. Treasurer - Zarko Bozinoski
Eparski pratenik - Dime Malakovski

Members:
 Peter Drenoski
- Paul Drenoski
- Alex Stoyan
- Mike Stoyan

- Mike Angelidis
- Nikola Boseovski
- Marjan Kotevski
- Zanko Stojceski

- Nicholas Morihovitis
- Goce Trajceski

ST. DIMITRIJA SOLUNSKI, MARKHAM, NEW EXECUTIVE BOARD MEMBERS:

The Ladies Auxiliary of Sv.Dimitrija Solunski Markham tradicionally baked the Easter Bread (Kozinjak on Friday April April 15th 2022.

Литургија на преосветените 
дарови, на која освен 

парохискиот свештеник отец 
Горан Ристески присуствуваа 

повеќе свештеници од 
останатите македонски 

православни цркви

HAPPY EASTER!
СРЕЌЕН ВЕЛИГДЕН!
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VAC DEVELOPMENTS LTD

PresidentPresidentPresident

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

Vac Developments 
Limited
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Ник Дурлов од МПЦ Св. Наум Охридски Хамилтон- 
потпретседател на епархиското собрание во Американско-

Канадската Македонска Православна 
Епархија :

-На целиот македонски народ му го честитам Велигден 
нашиот светол христијански празник и пожелувам здравје 
мир и сила.светот и меѓу нас Македонците каде и да сме 

низ светот. За многу години, да сте живи и здрави. Ви 
посакувам слога и љубов  да се сакаме и почитуваме како 

вистински христијани. 
Христос Восресна, Навистина Воскресна. 

Драгица Димовска уредник на македонската радио програма 
,,Обединета Македонија,, од Торонто: 

Нашиот голем христијански празник Велигден,Христовото Воскресение, да донесе 
добро здравје, радост, среќа, мир и 
благосостојба во секоја фамилија. 

Да се сакаме како браќа и сестри, и 
да се почитуваме едно со други и така 
сложни да си го пречекуваме секој 
Велигден. Христос Воскресе, навистина 
Воскресе. 

Македонија Вечна!

Зоран Карапанчев е избран за претседател на литературното друштво 
,,Браќа Миладиновци,, од МПЦ Св. Клиемнт Охридски од Торонто  

Кратка биографија

Зоран Карапанчев е ро-
ден 1957 година во Скопје. 
Основното училиште го 
започнува во училиштето 
“Владимир Илич Ленин”. 
Потоа школувањето го 
продолжува во основното 
училиште “Лазо Трповски” 
кое го завршува како “Раци-
новец” , еден од најдобрите 
ученици од својата гене-
рација во Скопје. Средно 
училиште завршува во ги-
мназија “Орце Николов”. Во 
родниот град дипломира на  
Електротехнички факултет 
и до доселувањето во Kа-
нада, во 1988 година, рабо-
ти и живее во Скопје. 
Од најраните средношко-
лски години, соработува 
како хонорарен новинар со 
бројни весници и магазини 
во Македонија и тогашната 
Југославија. Така, работи за 
редакцијата “Детска радост” 
и редовно сорабортува во 
списанието “наш Свет” каде 
има свои редовни рубрики. 
Од македонските весници 
треба да се спомнат “Вечер”, 
Екран”, “Авто Магазин” и 
“Просветена Жена”. Редовно 
соработува и со тогашните 
популарни магазини “Поли-
тикин Забавник”, “Здраво”, 
“Направи Сам”, “Наш Дом” , 
“АБЦ Технике” и “Фронт”.  Во 
1983 година се вработува 
како професионален нови-

нар во Редакцијата за детска 
програма на Радио Скопје, 
кога добива прва национал-
на награда за неговата про-
грамска продукција на тра-
диционалниот Југословенки 
фестивал на радио станици 
во Охрид. Од редакцијата 
“Детска Радост” добива “Бла-

годарница за особен придо-
нес во развојот на печатот за 
деца во Македонија.”
Својата работна кариера ја 
продолжува по својата стру-
ка како инжинер-раководи-
тел на погон за производство 
на електрични радијатори во 
“Електротехника”, а потоа 

како референт за инвес-
тиции, одржување и над-
гледување на објектите 
од фаза електрика на не-
когашната угостителска 
организација “Метропол” 
во Скопје. Натамошната 
кариера и семеeн живот го 
продолжува во Торонто, 
Канада, каде што живее и 
денес.
Во слободното време бил 
член на повеќе клубови и 
секции во Скопје кои беа 
во состав на “Младинскиот 
Дом” и “Народна Техника”, 
а повекје години беше и 
хорист во градскиот хор 
“Кочо Рацин”. 
Во 1988 година допатува 
во Торонто каде што ја 
запознава својата жена 

Весна Карапетрова. Набрзо 
го добиваат и својот син еди-
нец Александар. 
Во овој град веднаш  станува 
член на црковната заедница 
при македонската право-
славна црква “Св.Климент 
Охридски” каде што се за-
членува во литературното 
друштво “Браќа Миладинов-
ци”. За ова друштво технич-
ки го подготвува нивното 
списание “Литературна Мис-
ла” и станува нивен потпрет-
седател. За сето време од 
своето живеење во Торонто 
има активна соработка со 
сите македонски медијуми 
во овој град, а особено со 
македонската телевизиска 

програма "Македонски Ко-
рени", македонскиот весник 
"Македонија" и македонската 
радио програма "Обединета 
Македонија".
За својата повеќегодишна 
плодна и успешна работа со 
својот бизнис Зоран Кара-
панчев во Лас Вегас добива  
“Интернационалната награ-
да за Креативност во видео 
продукција WЕVА”, како и 
“Сертификат за долгогодиш-
на истакната и посветена 
работа” од македонската 
телевизијска програма “Ма-
кедонски Корени” од Торонто 
со која редовно соработува 
дваесетина години.
Во Торонто, Зоран Карапан-
чев заедно со сограгјанинот 
Џими Мангов, го востанову-
ва “Саемот на македонски 
бизниси” во Канада и исто-
времено го објавува првиот 
Канадско-Македонски биз-
нис именик. 
Од основањето на македон-
ската кугларска лига “Св.
Климент Охридски”, која е 
гранка при истоимената цр-
ковна општина во Торонто, 
тој е нејзин претседател и 
редовен член.
За сето време на своето 
живеење Зоран Kарапанчев 
членува во црковната кому-
на при Македонската право-
славна црква “Св.Климент 
Охридски” каде бил член на 
управниот одбор и редов-
но помага со своите фото и 

видео сервиси, како и со ад-
министрирање на црковната 
Facebook страна. 
Зоран Карапанчев пензио-
нерските денови ги минува 
исполнети со разни актив-
ности во црковната комуна, 
како и со администрирање 
на дузина Facebook и интер-
нет форуми и групи од наj-
широк спектар на интерес: 
фотографија, аудиофилство, 
еконoмија и политика, духо-
вност и т.н.
Во 2019 година ја издава 
својата книга збирка поезија 
и фотографии “Недопрени 
Мечти” чија што промоција 
беше одржана во Скопје. 
На 7-ми април е избран за 
претседател на Литератур-
ното Друштво ,,Браќа Мила-
диновци,, гранка на  макео-
днската православна црква 
Свети Клиемнт охридски од 
Торонто.
Слободното време Зоран 
најмногу милува да го мину-
ва во посетување на Маке-
донија и патувања низ светот 
од каде се вракја со бројни 
фотографии. 
Зоран е оженет со Весна 
Карапетрова која својата 
професионална кариера 
ја заврши како директорка 
на училиште во Торонто, а 
нивниот син Александар Ка-
рапанчев дипломира право 
и сега работи како адвокат 
по кривично право во истиот 
град.

Велигденска порака: Во име на 
Македонското Литератрно Друштво 
"Браќа Миладиновци", гранка при 
црквата Св.Климент Охридски од 

Торонто, на сите Македонци, македонски 
поети, писатели и христијански верници 
им го честитам Велигден, најголемиот 
христијански празник. Ви посакувам 
многу здравје, љубов, слога, успех, 
радост и среќа. Христос воскресна 

-Навистина воскресна !

HAPPY 
EASTER 

TO ALL 
MACEDONI-

ANS  
IN CANADA 
AND IN THE 

WORLD 
FROM

GEORGE 
STREZOS

ВЕЛИГДЕНСКИ ЧЕСТИТКИ

ВЕЛИГДЕНСКА 
ЧЕСТИТКА 

ОД ЃОРЃИ ПЛУКОВСКИ

Честит Велигден до сите 
Македонци во Канада 
и во светот, упатува  

долгогодишниот 
борец за македонските 

човекови права,

Ѓорѓи Плуковски, 
Торонто, Канада.

Happy Eatster wishes you Woodbridge Macedonian 
Senior's Club

Macedonia
newspaper editor 
Sonja Lozanovska
Cell 416-827-0954
E-mail macedonia.canada@yahoo.com
http://www.macedonianewspaper.com/
facebook: Macedonia Newspaper

Македонска Заедница
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БЛАГОДАРНИЦИ ЗА НАЈЗАСЛУЖНИТЕ ЗА 
РАБОТАТА НА ЖЕНСКАТА СЕКЦИЈА ОД СВ. 

ИЛИЈА

Св. Илија, Мисисага

Македонија: Весна добро ни 
дојдовте во велигденското изда-
ние на весникот.
На пошироката јавност сте и' 
добро позната како долгогодишна 
активистика, но за сите  кои не 
ве познаваат приватно и од мали 
нозе, прилика е да ни кажете за 
вашите, корени, семејството, 
животот во Македонија....

Весна Трајковска: Потек-
нувам од Кичево, моите за жал 
покојни родители и двајцата беа 
интелектуалци, имам две сестри, 
две ќерки, двајца зетови и три 
внуки, моите деца и внуките се 
моето мото на сите мои успеси во 
мојот живот,се гордеам со нив,и 
нај искрено им благодарам што 
успеаа да се остварат во комплет-
ни личности, секоја мајка ја има 
таа желба за своите деца така и 
јас, за нив живеам, со нив се раду-
вам и секој напредок што го имаат 
за мене е победа,затоа сум им 
многу благодарна ..По професија 
сум медицинска сестра,многу си 

ја сакам работата и 
секогаш сум посвете-
на колку што можам 
да донесам радост 
и разбирање на тие 
луѓе што најмногу им 
треба.

М: Секоја година за 
време на летните 
месеци престојувате 
во Стариот Крај. Ви 
се допаѓа ли Маке-
донија денес или пак 
како и многумина со 
воздишка се сеќавате 
на една поинаква Ма-
кедонија од детските 
и младешки години?
Весна Трајковска: 
Секогаш кога ќе одам во Македо-
нија моето срце е полно со радо-
ст,мојата татковина Македонија е 
најубавата земја во светот,таму-
сонцето ја грее душата, секогаш 
и таква останува. Иако е многу 
променета од времето кога бевме 
деца и млади, сепак, нашата 

родна земја ја 
има таа волшеб-
на, магнетска 
убавина.

М: Вие сте 
горда мајка 
пред се’, и баба, 
жена борец ќе 
речат многу-
мина, сопруга 
на истакнаат 
деец во нашата 
заедница, Славе 
Трајковки. 
Весна 
Трајковска: 
Луѓето велат 
дека зад секоја 

успешна жена стои уште поуспе-
шен животен сопатник, во оваа 
прилика му благодарам на мојот 
сопруг Славе,тој ми е најголемата 
поддршка во животот.
М: Носител сте на многу актив-
ности во женската секција во Св 
Илија од Мисисага. Таму сте 24 
години, од нив 13 како претседа-

телка на женската секција,води-
тел сте на безброј манифестации, 
како: фестивали, црковни банкети, 
патронови слави. Имате ли не-
остварени желби, дела,идеји ...?

Весна Трајковска: Јас 
сум остварена личност, мојата 
најголема желба е: сите да сме 
здрави,живи и среќни, да живееме 
во мир и благодет, да се сакаме, 
почитуваме и помагаме и уште 
нешто што сакам да го кажам:  
ПОМАЛКУ ЕГО, ПОВЕЌЕ 
ДУША, САМО ТАКА ЌЕ НЕ’ 
БИДЕ.
М: Кои активности планирате 
да ги остварите во наредниот 
период, вие со  Женската секција 
од црквата Св. Илија?

Весна Трајковска: Како 
и секоја година во пресрет на 
Велигденските празници имавме 
планирано, месење на козињаци 
и чистење на црквата, го про-
славивме празникот  Цветници, 
секоја година 

женската секција подготви ручек 
за парохјаните, за Велики четвр-
ток, китење на гробот Христов 
и црквата,исто така вапцување 
црвени јајциња и неколку членки 
на женската секција го пречуву-
ваат гробот Христов, а во недела 
на Велигден после црковната 
богослужба организираме ручек 
за парохјаните,  забава со убава 
музика.Од настаните за мај би ги 
издвоила: На 14-ти мај ќе имаме 
месење на зелници,на  15-ти мај 
го подготвуваме Мајскиот Базар, 
а планираме и  акција за чистење 
на дворот на црквата. За сите 
други активности, редовно ќе 
ги информираме читателите на 
весникот Македонија.

М: И за крај која е Вашата Велиг-
денска порака до читателите на 
весникот Македонија? 

Весна: Среќни Велигденски 
празници Македонци,бидете 
ми,здрави,живи и од Бога благо-
словени.

Интервју со Весна Трајковска, претседателка на женската секција 
од црквата Св. Илија од Мисисага

ПОМАЛКУ ЕГО, ПОВЕЌЕ ДУША, САМО ТАКА ЌЕ НЕ’ БИДЕ!
родна земја ја 
има таа волшеб-
на, магнетска 
убавина.

М: 
горда мајка 
пред се’, и баба, 
жена борец ќе 
речат многу-
мина, сопруга 
на истакнаат 
деец во нашата 
заедница, Славе 
Трајковки. 
Весна 
Трајковска:
Луѓето велат 
дека зад секоја 

Весна Трајковски, претседателка на женската секција:
Убав осмомартовски и најуспешен банкет досега. Ви 

благодариме  на сите за вашето присуство и поддршка на оваа 
вечер.

Благодарност до нашсите парохијани кои оставија длабок печат 
на црквата Св.Илија Мисисага со својата пожртвуваност посебно 

во овие години додека бевме затворени со ковид мерките.
Доделивме благодарници на:Трпана Маркович,Тодорка Мачкоска 

,Мила Динева, Милица Димески, Љуба Терзиевска, Елизабета 
Крстевска и Томе Петровски кој ни беше и главниот готвач на  

синоќешната вечера, но и волонтер безброј пати до сега.
Благодарност до сите нив и вас кои ја

 збогативте вечерта со вашето присуство .

Благодарница за Љуба Терзиевски

Благодарница за Виолета Васовиќ

Благодарница за Тодорка Мачковски

Благодарница за Томе Петровски
Благодарница за Трпана Марковиќ

Благодарница за Милица Димеска

Благодарници за Мила Диневски и Елизабета Христовска 
Крстевска

ПРОЛЕТЕН БАЗАР-
15-ТИ МАЈ. СИТЕ СТЕ 

ДОБРОДОЈДЕНИ

Благодарност до Драган Васовиќ, Томе 
Петровски и Славе Трајковски
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MACEDONIAN ORTHODOX CHURCH 
ST. NEDELA, AJAX

Church committee, with the president Slave Bunteski and the priest, 
father Aleksandar Zashov with the blessing 

of His Eminence Metropolitan Metodij 
of the American - Canadian Macedonian Orthodox Diocese:

INVITE YOU TO:

Resanctify the renovated iconostasis, the entire altar part, the front door, 
ceiling fresco painting, the new central chandelier and 

several smaller chandeliers.

Saturday May 28TH - Banquet with Dinner 
and Live Music $70

& Sunday, May 29TH, 
His Eminence Metropolitan Metodij

will consecrate
and after the Holy Liturgy there will be a festive lunch.

 The price for lunch and party is $30

Св. Недела, Ејџекс
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ST. NEDELA
 MACEDONIAN 

ORTHODOX CHURCH 
AJAX, ONTARIO

FOR BANQUET HALL 
RESERVATIONS CALL: 

(905) 426-5355
485 BAYLY ST W, AJAX, ON L1S 6M7

ВЕЛИГДЕНСКА ПОРАКА ОД 
ОТЕЦ АЛЕКСАНДАР ЗАШОВ

Драги браќа и сестри, најпрво сакам да ви го честитам најголемиот празник за нас Православните Христијани, а тоа е 
Христовото Воскресение – Велигден. После неколку тешки години за нас луѓето, заради пандемијата, кога не можевме достојно 
да го прославиме Велигден, ете со Божја помош оваа година ќе можеме соборно и вистински, да се собереме евхаристиски во 
нашите преубави Македонски Храмови. Ви благодарам од се срце што се грижевте за нашите преубави цркви, што помагавте 
и дониравте. Токму со таа ваша помош, Управниот одбор, заедно со Претседателот Славе Бунтески, претходниот свештеник 
Протојереј ставрофор Илија Димитриевски и јас како парохиски свештеник при Македонската Православна Црква “Света 
Недела”, успеавме многу работи за реновираме. Сите вие знаете за комплетната промена на иконостасот, целиот олтарски 

дел, влезната врата, таванското фрескоживописување, новиот централен лустер и неколку помали лустери. 
Токму затоа, со благослов на нашиот надлежен Епархиски Архиереј, нашиот архипастир Митрополитот Методиј, ќе имаме 
преосветување и голема свеченост во нашата црква на 28 и 29 Мај. Имено, на 28 Мај Сабота ќе има банкет, а на 29 Мај 
Недела, неговото Високопреосвештенство Митрополитот Методиј, ќе изврши преосветување и по Светата Литургија ќе има 
ручек. Дојдете сите заедно соборно да го прославиме овој за наш голем настан, бидејќи без вас верниците, ништо од ова 

немаше да биде возможно.
Би сакал да ве поздравам со најголемиот Христијански поздрав – Христос Воскресна! 

Велигденска честитка од претседателот на црковната 
управа во Св. Недела, Ејџекс, Славе Бунтески:

Почитувани членови на нашите управи, драги верници, браќа и сестри Македонци! 
На Велигден, празникот на Христовото воскресение , нашиот најголемиот христијански празник нека светлина ги огрее вашите 

домови и вашите топли македонски  срца.  
Да се радуваме, славиме и почитуваме меѓусебно, зашто слогата, меѓусебната љубов и почит се темелот на нашата 

православна вера. Со убавите празници и една многу убава вест: 
Ве информирам сите дека црквата Св. Недела на 30 март се ослободи и ги затвори 

сите долгови кон банката(моргиџот е завршен).

Тоа е уште една причина повеќе да се радуваме, другаруваме и да работиме за развојот и зачувувањето на нашата вера, 
црква, на  нашите прекрасни македонски традиции. 

Останете со силен дух и вера, чувајте го вашето здравје, мислете позитивно и верувајте во Бога.
Со почит и христијанска љубов, Славе Бунтески.

Христос Воскресна,Навистина Воскресна!

Среќни Влигденски празници Ви посакува женската секција од црквата 
Св. Недела од Ејџекс со претседателкта Милица Попоска.

Бидете здрави, среќни и весели драги Македонки, да сме заедно, да 
се помагаме за доброто на нашата црква Св.Недела, за нашата вера и 

прекрасните македонски традиции.

СРЕЌНИ ВЕЛИГДЕНСКИ ПРАЗНИЦИ ОД 
ЖЕНСКАТА СЕКЦИЈА

 ВО ЦРКВАТА СВ. НЕДЕЛА

Среќен Велигден од вредните Македонки

HAPPY MACEDONIAN ORTHODOX 
EASTER!

СРЕЌЕН ВЕЛИГДЕН НА СИТЕ 
МАКЕДОНЦИ!
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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  

kozovskifamilydentistry.com  Kozovski Family Dentistry

New patients are welcome to our Dental Family

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  

We wish you a
 Happy Macedonian Easter.

KOZOVSKI
FAMILY DENTISTRY
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VICTIMS OF HOLOCAUST

Велигденско 
јајце – симбол 
на големиот 

празник 
Велигден

Со отворени срца, смиреност и радост, 
верниците гo прославуваат враќањето на 
Исус Христос од мртвите и победата над 
смртта, поздравувајќи се со зборовите 
„Христос Воскресе – Вистина Воскресе!“.
Јајцето е најпопуларниот симбол на 
најсветлиот христијански празник. 
Традиционално пред Велигден во 
секој дом се вапсуваат јајца кои го 
симболизираат воскреснувањето и 
почетокот на нов живот. Тоа е еден од 
најубавите и највеселите православни 
обичаи кој се негува до ден денес.
Во христијанството велигденското јајце 
го симболизира Христовото Воскресение. 
Тврдата лушпа на јајцето го претставува 
гробот на Исус, а кршењето на јајцата 
го симболизира воскреснувањето од 
мртвите. Затоа, кога некому подаруваме 
велигденско јајце, ние го поздравуваме со 
зборовите „Христос воскресна“.
За Велигден традиционално јајцата се 

бојадисуваат и декорираат. Во западните 
култури бојадисувањето на јајцата 
постепено започнува да се заменува 
со купување на чоколадни јајца и 
пластични јајца полни со бонбони, но кај 
нас традицијата на вапсување силно се 
негува.
Велигденските јајца се бојадисуваат и 
декорираат на Велики четврток. Првото 
јајце се бојадисува пред изгревот на 
сонцето, затоа што се верува дека нема 
да се расипе и дека ќе трае цела година 
доколку не го види сонцето. Со првото 
јајце за здравје се исцртува крст по 
лицето на децата во куќата со зборовите 
„Црвено, бело, дебело“ или „Црвено, 
бело, здраво и живо“. Тоа јајце се смета 
дека има заштитна моќ и се чува на 
посебно место во куќата до следниот 
Велигден.
Црвената боја ја симболизира пролеаната 
крв на Исус за спасение на луѓето на 
земјата, а воедно претставува и победа, 
здравје, оптимизам и љубов.
Постојат многу легенди кои објаснуваат 
кое е значењето на црвеното јајце и 
зошто токму тоа има најголема моќ. 
Според една од нив, кога Марија 
Магдалена го видела Исус по неговото 
воскреснување, таа со себе носела 
кошница со јајца за да им раздаде на 
другите жени. Во моментот кога го 
здогледала, тие се обоиле во совршена 
црвена боја.
 Според друга легенда, додека Исус бил 
распнат, во подножјето на крстот дошла 
кокошка и снесла јајце. Крвта која течела 
од телото на Исус го обоила јајцето во 
црвена боја. Затоа, првото јајце треба да 
биде во црвена боја за да ја симболизира 
Исусовата крв пролеана на крстот.На 
Велигден сите се кршат со велигденски 
јајца, како што Исусовиот гроб се отворил 
кога тој воскреснал, за да го најави 
новиот живот, така и јајцето се крши кога 
од него излегува нов живот.

Македонска заедница

Честит Велигден до сите 
Македонци!

Владе и Мара Димитриевски 
со својата фамилија ви ги 
честитааТ Велигденските 

празници со најубави желби за 
добро здравје, и среќа и да го 

поминете со своите најмили во 
мир и благосостојба. За многу 

години.

Честит Велигден!
Македонското комитско, културно и помагателно Друштво ,,Никола Карев ,, од црквата Св. Илија од Мисисага на сите 

честити, свесни и правдољубиви Македонци им го честита големиот православен христијански празник Велигден.
Ви посакуваме многу здравје, радост, успех и слога! 

Од претседателот Трајче Јанакиевски со управата на друштвото ,,Никола Карев,,.

HAPPY MACEDONIAN ORTHODOX EASTER FROM MARA AND VLADE DIMITRIEVSKI WITH THE FAMILY.
Our family wishes you love, joy and peace … today,  tomorrow and always.

Christ has risen! Rejoice!
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Такси Томче Битола
Доколку имате потреба од превоз од и до аеродромите во 

Скопје, Солун, Софија, Приштина и други градови јавете се 
кај Томче. 

Такси превоз низ цела Македонија и надвор од неа
25 годишно искуство како професионален такси возач

Тел: 070 743 330

MakBiz.Net International 
online business directory

 of Macedonian Businesses and Professionals

Danny Risteski 
 Marketing Coordinator - Europe
phone +1 416 631 3141 
cell +1 416 399 6314 
fax +1 416 736 8533  
toll free 1 800 668 7475

101-8800 Dufferin 
street  Concord, 

ON  L4K 0C5 
danny@victours.ca 

 www.victours.ca

101-8800 Dufferin 
street  Concord, 

bozarovskistefo@aol.com
Phone: 416 -299-7710

 Cell: 647-962-7710

The Third Generation of Naumovski’s Family Business
Nick Naumovski

905.821.0258
100 Emby Drive, Unit D, Streetsville - Mississauga, ON L5M 1H6

E:streetsvillekrown@gmail.com F:@krownrustcontrolstreetsville
PROTECT - MAINTAIN - SAVE

RUST CONTROL SYSTEM
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CONTACT: 
914 Pape Ave

Toronto, ON M4K 3V2
info@californiatoronto.ca

HOURS
Mon–Sun: 11am - 12am

https://californiarestobar.ca/

California Restaurant

(416) 461-1251

Live music 
Every Friday 
and Saturday

 Book your table now!

Successful Macedonian Businesses
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222 Rowntree Dairy Road | Woodbridge, ON L4L 9T2 | T: 905-652-4140 | www.ubc27.ca

@carpenters27

Carpenters & Allied Workers Local 27

On behalf of the Carpenters’ Union Local 27 
we would like to wish everyone 

a safe and Happy Easter!
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Никола Карев
На 27 април 1905 година 
крај селото Рајчани во 
нерамна борба со турскиот 
аскер храбро загинал првиот 

претседател на Крушевска 
република, војводата Нико-
ла Карев. Уште еден живот 
жртвуван на олтарот на 
македонската слобода. 

На чело на Крушевскиот 
револуционерен комитет 
застанува во јануари 1903 
година. Учествува на 
Смилевскиот конгрес во мај 
истата година и се спро-
тивставува на решението за 
кревање на Илинденското 
востание, сметајќи дека на-
родот сè уште не е доволно 
подготвен да се крене на 
востание. Сепак, по одлу-
ката за кревање востание, 

во својство на началник на 
Горскиот крушевски штаб, 
Карев активно учествува во 
подготовка и организација 
на востанието. Спроти 
Востанието, тој, во име на 
Штабот, објавува Проглас во 
кој го повикува народот на 
востание. Ноќта на 2 август 
1903 година околу 750 
востаници, предводени од 
горскиот начелник Никола 
Карев, го нападнале и го 
ослободиле Крушево.

За време на востаничката 
власт во Крушево, Карев 
е на чело на Штабот на 
крушевските востаници и не 

врши ниту една од функ-
циите во новоизбраните 
цивилни органи на востанич-

ката власт. Сепак, фактички, 
тој бил на чело на новата 
востаничка власт во Круше-
во, поради што обично му 

се припишува функцијата 
претседател на Крушевската 
република, иако за тоа нема 
формална основа. 

Како што напиша Кочо 
Топузоски:

-Беспредметни се сите 
дискусии, дури и во 
научната јавност за 
тоа дали Никола Карев 
бил или не бил 'избран' 
за 'Претседател на 
Крушевската републи-
ка'. Тоа прашање воопшто 
не соодветствува на 
тогашните прилики, зашто 

таква функција во деновите 
на крушевската слобода 
воопшто не постоела и не 
можела да постои. “
Помеѓу поважните одлуки 
што ги донесе Карев е упа-
тувањето на Крушевскиот 
манифест до околното 
муслиманско население го 
кое братски се повикуваше 
да ја поддржи и да ја помог-
не борба на сите обесправе-
ни во Македонија. Во едната 
рака ја држеше пушката, а 
во другата книгата. Вечна 
слава.

Христо Узунов

На 24 април (11 април 
ст.стил) заврши животот на 
Христо Узунов (1878-1905), 
учител и револуциионер, 
реонски началник на четите 

на ТМОРО во Охридскиот 
регион за време на Илин-
денското востание. Неговата 
чета била предадена и 
следена од Турците на патот 
Крушево-Цер. Запоседнати 
во куќата на Костадиница 
Стојанова Паунова во 
Цер, биле заобиколени од 
турскиот аскер. Не сакајќи 
да се предадат, се бореле 
храбро до крај, а послед-
ните куршуми самите си ги 
истрелале во себе. Меѓу 
загинатите бил и кичевскиот 
војводата Ванчо Србаков. Во 
предсмртниот час Узунов ќе 
и напише писмо на својата 
мајка: „Мила ми мајко, јас 
сум прв твој син и мој долг е 

да бидам околу тебе, за да 
не чувствуваш потреба од 
ништо. За твојата бескрајна 
љубов, за илјадата неволји 
и страданија, за безброј-
ните бессони и мачителни 
ноќи, поминати некогаш 

над леглото над твојот мал 
слабичок Дуле, јас должам 
најголеми грижи и неизмер-
на синова љубов. Но, можам 
ли, кога ги чувствувам 
болките на нашата измачена 
татковина, да не се оддадам 

со љубов на најверн син на 
нејзиното свето дело? Маки-
те на татковината се повеќе 
од сите страданија на секоја 
наша мајка. 
И јас –без најмалку да те 
навредувам – се чувствувам 
повеќе син на втората моја 
мајка – Македонија, отколку 
на тебе, која си ме родила. 
Те молам - во името пак 
на моите свети чувства кон 
тебе – да не жалиш, ни да 
плачеш за мене. Најдо-
волен ќе се чувствувам, 
ако ти со своето држење 
бидеш за пример на другите 
мајки и сопруги“. Сведок на 
сликата на самоубиените 
четници бил Италијанецот 

Еторе Лодди кој запишал: 
„Труповите на 11 млади 
јунаци, сите со отворени 
рани по градите и челата. 
Се самоубија за да не 
паднат живи во рацете на 
непријателот. Ми го покажаа 
војводата. Узунов лежеше 
прострен на подот со раши-
рени раце, а погледот на не-
говите мртви и отворени очи 
гледаше горе, во бескрајот. 
Од челото уште течеше крв. 
Ете го тоа што не можам 
никогаш да го заборавам. 
Ја видов Македонија во тој 
момент – маченица, голема, 
непобедлива“. Вечна слава!

Јане Сандански

22 април, ден на убиството 
на Јане Иванов Сандански 
(18.5.1872, с. Влахи Мелнич-

ко – 22.4.1915, Неврокопско), 
војвода, виден деец на маке-
донското ослободително 
движење. Револуцинерната 
дејност му започнува во 
1895 г., а во 1899 влегува во 
редовите на ТМОРО, лично 
приопштен од Гоце Делчев. 
Го организира и раководи 
пленувањето на амери-
канската мисионерка Мис 
Стон, за што е добиен откуп 
од 14.500 златни турски 
лири (февруари 1902). Во 
март 1901 станува војвода 
на чета во Мелничко. Се 
спротивставува на дејноста 

на врховистичките чети во 
Горноџумајско и на идеја-
та на ВМОК за избрзано 
востание. Зема учество во 
подготовките на Илинден-
ското востание. За време 
на востанието дејствува во 
Серскиот револуционерен 
округ. По востанието е еден 
од раководните дејци на 
Серската група. Преживеал 
два неуспешни атентати. 
За време на Младотурскиот 
преврат - Уриетот (1908) 
учествува во создавањето 
и работата на Народната 
федеративна партија во 

Солун. Во 1909 учествува 
во походот на младотур-
ците кон Цариград и во 
детронирањето на султанот 
Абдул Хамид. За време на 
балканските војни со четата 
го ослободува Мелник и 
откажува соработка на 
настапувачките бугарски 
војски. Убиен е во заседа на 
пат од Рожденскиот манас-
тир кон Неврокоп Погребан 
е до Рожденскиот манастир. 
Вечна слава.

Дончо 
Штипјанчето

Во средината  на април 
1896 - апсењето на Андон 
Стојанов Тошев (Дончо – 
Доне Штипјанчето) (1867, 

Ерџелија, Светиниколско – 
16.4.1931, Ќустендил), курир 
на Македонската револуцио-
нерна организација, во која 
се приклучил по создавање-

то на Штипскиот комитет 
од страна на Даме Груев во 
учебната 1894/1895 г. Како 
кираџија со два коњи това-
рени со четири вреќи ориз, 
на чие дно се наоѓале 200-

300 куршуми 
и десетина 

рачни бомби, 
бил фатен 
во Битола, 
а „стоката“ 
требало да 

ја пренесе во 
Ресен, Охрид 
и Струга по 

налог на 
Гоце Делчев. 

Подложен 
на страшни 

измачувања, 
успеал да 

испрати писмо 
во Штип дека 
„поскоро ќе 
умре отколку да предаде 

нешто пред полицијата“. Во 
писмото до А. Љапчев од 

17 април 1896, Даме Груев 
напишал: „Никакво самопри-
знание досега од затворени-

кот не е извлечено. 

Безброј претреси се напра-
вени во Битола и Прилеп, 

без најмала компромитација 
да биде забележана кај 

некого. ... Власта е вон себе 

од мака за неуспешниот 
потфат.“ Осуден е на 101 
година затвор, но бил ос-

лободен со амнестијата од 
октомври 1897 г. Ѓорче Пе-
тров, за храброста на Доне 
запишал: „Доне си создаде 
име во организацијата како 
праотец на цврстината при 

најголемите страдања. 

Така се создаде тради-
ција, еден друг да не се 

поткажува, да не се издава 

ништо“. Неговата храброст 
и издржливост го подигале 
духот на многу македонски 
револуционери кои остана-
ле достојни на заклетвата 
„СЛОБОДА ИЛИ СМРТ“. 

Токму затоа е опеан во една 
од најубавите македонски 
револуционерни песни “Ми 

товарил калеш Дончо“. 
Вечен спомен!

Ми товарил калеш Дончо 
(народна)
Ми товарил калеш Дончо,
Три товари ориз,
Па си тргнал 

калеш Дончо,
За пуста Битола.
Леле, леле, леле,
Дончо за жалење,
Оф, оф, оф, оф, оф, оф,
Дончо Штипјанчето.
На пат го сретнале Дончо,
Турски караколи,
Му најдоа пусти Турци
 Бомби и патрони.
Го фрлија калеш Дончо 
Во темни занадани,
Го мачеја пусти Турци
Во тесни долапи.

Аферим бре калеш Дончо,
Никој не издаде

АПРИЛ НИЗ ГОДИНИТЕ
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ПОЕЗИЈА СО ПОВОД

 ГОЛЕМ ПРАЗНИК, ГОЛЕМ ДЕН - ВЕЛИГДЕН  

Подготвува и пишува 
Благоца Дафовска

Почитувани  читатели, 
вљубеници во пишаниот 
збор, Здраво!
Ве поздравуваме со Велиг-
денско поетско ехо и Ви 
пожелуваме весело празнич-
но расположение; со радост 
и мир нека бидат исполнети  
Вашите срца.

Се будиме со сончеви про-
летни утра и зачекоривме во 
четвртиот месец од  летото 
Господово-Април, 2022 го-
дина; месецот на расцутена 
пролет. Со првите пролетни 
цвеќиња,  со мирисот на 
јоргованите и песната на 
ластовиците,  пролетта се 
пробудила со сето свое 
зеленило и убавина; носејќи 
ни го најрадостниот про-
летен празник, Велигден. 
Радостно гоочекуваме и 
широко му ги отвораме 
вратите на овој значаен 
ден, Велигден – Денот на 
Христовото воскресение. 
Македонскиот народ  каде и 
да е, секоја година свечено 
го слави, без да ги изостави 
претходните празници со кои 
започнуваат подготовките за 
Велигден; и  тоа, со Прочка 
или Проштени поклади кога 
луѓето се проштаваат. Тогаш 
почнува Велигденскиот 
пост при што верниците се 
причестуваат со „Вино и леб 
– тело Христово, простено, 
простено – од гревови тело 
ослободено ...“
Во литературниот прилог 
на„ Велигденската поетска 
сцена“  со поетски венец  ќе 
провејуваат велигденски 
песни од  богатата ризница 
на македонските народни 

песни, а ќе дојде до израз и 
современиот стил на поетско 
творење.
За Христијаните причесната 
е важен настан која е опеана 
во следната велигденска об-
редна песна создадена уште 
со појавата на христијан-
ството:
„Извишило ми високо 

борје, високо борје 
среде манастир,

ај на борјето ветки 
поројни, ај на ветките 

лисје широки, ај на 
лисјето капки крва-

ви,тие не биле капки 
крвави,туку ми била 

чесна причесна“

Каква убава поетска компа-
рација со метафора и лирич-
ност зрачи од оваа народна 
песна. Со будењето на про-
летта и религиозните белези 
на Причесна, песната не 
воведува во многувековното 
Велигденско празнување кое 
започнало во вториот век и 
си нашло место во македон-
ското народно творештво, 
а особено во народната 
поезија.Преку долгиот пат на 
нашиот народ низ вековите, 
народни песни се наоѓале 
на прво место со својата 
разноврсна тема, лиричност 
и емотивност. Песната им 
била секојдневен придруж-
ник на нашите претци и тоа 
лирските народни песни 
кои се пееле во полето, на 
орото, на празниците. Со 
својата мелозвучност се изд-
војувале Лирските песни од 
групата Обредни песни кои 
се најстари и потекнуваат од 
времето на паганската рели-
гија.Но, со прифаќањето на  
христијанството овие песни 
се менуваат и  се привр-
зуваат кон  христијанските 
празници. Велигденските 
обредни песни најчесто се 
пееле на Причесна и Ве-
лигден. Бидејќи трите дена 
од  велигденското славје, се 
игра оро, народот е весел, 
во песните се  пеелоза орото 
како важен дел од праз-
ничните настани со желба 
идната година Велигден да 

биде дочекан порадостно а 
„мома Ангелина“ продолжува 
да го вие орото „на високо, 
на широко“ со сите момци и 
девојки:

Велигден, море, Ве-
лигден,

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.

Велигден море Велиг-
ден

в година пак да ни 
дојдеш

со јајце ќе те чекаме.

Мотивот и сликовитоста на 
народното поетско тво-
рештво поврзани со велиг-
денските прослави, обичаи 
и традиции изврши влијание  
врз современата поезија 
кое ќе дојде до израз преку 
ова Велигденско поетско 
ехо, при што ќе презентира-
ме  песни од совреманите 
македонски поети, меѓу 
кои, песната „ПОКЛАДИ“ од 
поетесата  Љубица Недел-
ковска од Скопје, родена во 
с. Бабино, Демир-Хисар, со 
оригинален стил  ќе ни даде 
поетска слика од минатото: 

Сув студ на Поклади 
фати. Жената од Су-
шица, суви пиперки,-
на „Бит-Пазар“ про-

дава. Сиромаштијата 
гола, сув леб, на 
„Поклади“ јаде.

Со нешто посмела и упад-

лива поетика, со соджај-
но-константни зборови при 
што е испишан животот за 
секојдневното проштавање  
застапена е поетесата 
Светлана  Христова – Јоциќ  
(1941-2012) родена во Ре-
сен, од која цитираме:

ПРОСТИ
„Секоја вечер: про-

сти!
Пред постела:прости!
Од мене се проште-

ваш?
„Мил Господ акоме 

повика,
вечерва на небо да 

одам,
зарем да застанам на 

вечно судиште
јас грешна, непокае-

на?“

Една недела пред Велигден 
се слави празникот Цвет-
ници. Тоа е спектакуларен 
настан кога низ улиците врви 
долга колона на народ  и со 
врбови гранки и палми го 
симболизираат влегувањето 
на Исус Христос во Еруса-
лим:
„На Цветници, синот 

божји
в Ерусалим си влезе.

Верници  верни
пат со бели цутови му 

послаа.
За Цветници сврше-

ник си чекам
во селото Цветово да 

дојде.“
     „На Цветници“-  Љ. 

Неделковска
Со сите обичаи и обврски 
пред  дочекот на Велигден 
како штосе: чистење на 
куќите, постење, вапцување 
на јајца, одење  в црква со 
велигденски јајца, песните ќе 

ве потсетат и ќе ве поведат 
кон вашите родни огништа. 
Тоа ќе дојде до израз во 
песната „ПРЕДВЕЛИГ-
ДЕНСКА“од  поетот Панде 
Манојлов, роден 1948 г. во 
Породин, цитираме:
Обичај е пред Велигден
се да биде чисто,
да се исчисти куќата,
да се варосаат ѕидовите,
да се исперат килимите...
Обичај е пред Велигден
да се пости со 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.
Сите овие убави стари 
обичаи и традиции ги на-
следивме од нашите претци  
со цел да ги зачуваме и да 
ги пренесеме на младите 
генерации. И секако тоа се 
случува, се докажува со но-
виот глас на поезијата кое е 
забележано во детските  ве-
лигденски песни застапени 
во учебниците и книгите. А, 
децата се тие кои најповеќе 
се радуваат со Велигден и 
велигденските јајца. Тоа е 
видливо во песничката на 
поетесата Блага Жежова 
-Стојменова од Штип, од 
која звучи детскиот напев со 
ритамот на радоста: 

ВЕЛИГДЕН

Велигденски празни-
ци христијани празну-
ваат, дечиња малечки
најмногу се радуваат.
Шарени јајца баби и 
мајки вапсуваат за 
празникот голем на 
дечиња ги даруваат. 
Украсени јајца 
дечиња собираат,во 
кошничка мала со ме-
рак ги сервираат.

Ја чувствуваме празничната 
убавина  и свежина која 
зрачи од велигденските 
песни; поетите го воспеале 
христијанското содржа-
телство зачнато од нектарот 
на народната поезија и со 

цветен венец од стихови и 
зелени палми за Христовото 
воскресение ; испраќаат 
пораки за мир и љубов во 
Македонија и насекаде во 
светот.
Во чест на овој Голем 
ден - Ден над  деновите  ќе 
се слави насекаде  каде 
што има христијани, зашто 
овој празник е стара алка 
на верата и традицијата, 
а започнува на Велики 
Четврто, пред изгрејсонце 
со бојадисување на црвени 
велигденски јајца. Во црков-
ните храмови на богослуж-
бите ќе одекнат божествени 
молитви и хорски изведби 
придружени со гласот и 
ритамот на божјата молитва 
и ангелски вознес кај верни-
ците:„Христос воскресна од 
мртвите,со смртта, смртта ја 
победи,и на тие во гробови-
те  живот дарува“
Македонската заедница од 

Торонто и црковните општи-
ни од oколните градови,  до-
стоинствено и традиционал-
но ќе го прослават Велигден. 
Точно на полноќ на Велика  
Сабота, славата  за Господ 
Бог-Исус Христос ќе ја до-
стигне својата кулминација 
и со Велигденското утро ќе 

заѕвонат сите камбани; ќе го 
огласат Христовото Воскре-
сение кое се симболизира 

со кршење на велигденските 
јајца и симболично ќе се 

поздравиме со: 

Христос Воскресна – 
Навистина 
Воскресна !

ЧЕСТИТ ВЕЛИГДЕН !         
HAPPY  EASTER ! 
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НЕМА ИЗЛЕЗ ОД ЕКОНОМСКА  КРИЗА ВО 
КОРУМПИРАНА ДРЖАВА

Танас Јовановски

ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ – 
ВИСТИНА ВОСКРЕСЕ !

 Би било многу полесно да 
се пишува за убави вести 

отколку за лоши, за негатив-
ни вести но тоа е тоа, што 
ќе рече нашиот народ. Во 
англиските говорни подра-
чја велат no news is good 
news. Токму така. Дали се 

прелистуваат весниците или 
пак се слушаат или гледаат  

електронските медиуми рет-
ко кога има пријатни вести. 
Јас како и многумина други 
пискарала од Македонија не 
заостануваме во ширењето 

на непријатни вести. Не дека 
уживаме во нив туку едно-

ставно се надеваме дека ќе 
помогнеме да се намалат 

истите.
   Често ќе слушнете дека во 
Македонија нема закони, за-
тоа е тоа така. А не е така. 
Има закони! Повеќе од што 
треба. Проблемот е дека рет-
ко кој ги почитува.Најмалку ги 
почитуваат оние во власта. 
Всушност тие не само што не 
ги почитуваат туку се сместе-
ни над законите. Лидерот 
на опозициската партија 
ВМРО-ДПМНЕ Христијан 
Мицковски неодамна изјави 
дека “влегуваат како голтари, 
а излегуваат како милионе-
ри“. И тоа не е тајна. Познато 
е во цел свет. Македонија 
е на 111 место во светот по 

корупција! Колку повисока 
бројката толку поголема ко-
рупцијата. 
   Под притисок на јавноста 
и уште повеќе под притисок 
на Европската Унија во Ма-
кедонија пред повеќе години  
беше инсталирано Специјал-
но обвинителство под лидер-
ство на адвокатката Катица 
Јанева кое требаше ако не 
да ја уништи корупцијата ба-
рем да ја намали. Јанева по 
нејзин личен “вкус“ ги избра 
своите соработници и хајката 
тргна напред-назад, напред 
назад. По неколку години се 
испостави дека лидерката 
на “Специјалното“ Катица 
Јанева е шеф на корупцио-
нерите, шеф на корупцијата 
во Македонија. Јанева “пра-
ведните“ судии во нашата 
татковина ја осудија на до-
машен притвор за да може 
да ужива во благодетите на 
“заработените“ пари од неј-
зината “макотрпна“ работа. 

Истите тие судови по ранг 
ги осудија дваесеттината 
македонски патриоти на дол-
гогодишни затворски казни 
само затоа што без ножеви, 
пиштоли и пушки неовласте-
но влегоа во Собранието на 
Македонија да протестираат 
против кршењето на Уставот 
на Република Македонија. 
Никој од присутните во Со-
бранието не беше убиен и 
никој посериозно повреден. 
Ќе почекаме да ги видиме 
резултатите од истрагата за 
американските бунтовници 
за насилното влегување во 
Капитал Хил каде беа убиени 
четворица лица од безбед-
носта.  Веувам дека таму ќе 
биде истражено до конец и 
игла.
   Назад во Македонија. кри-
миналецот Боки Тринаесет 
или Бојан Јованоски неодам-
на беше осуден на 9 години 
затвор. На судењето, а и 
многу пати порано го молеше 

Судот, судијката да го отво-
рат неговиот телефон и да 
видат какви информации има 
во него. Неговото барање 
никогаш не беше исполнето! 
Од што се плаши судијата 
(судиите) ? Претпоставувам 
се плашат од информации за 
самите нив, за судиите, да не 
нешто пикнале прсти и тие во 
“изгубената“ чанта со повеќе 
од милион евра  на Орце 
Камчев?
  
 Се извинувам драги читате-
ли што ве заморив со вакви 
неприкладни вести кои ни 
доаѓаат од нашата татко-
вин,а но не ќе можев мирно 
да спијам ако тоа не го на-
правев. И уште нешто. Се 
сеќавате ли на почетокот од 
ширењето на Корона вирусот 
односно речено сега Пан-
демијата? Ќе ве потсетам. 
Македонските врвни тргов-
ци испратени од власта да 
обезбедат вакцини против 

вирустот во Кина направија 
обид да ги купат тамошните 
вакцини по дупла цена од 
продажната така што поло-
вината пари ќе ги стават во 
свој џеб. Ете овие се луѓето 
кои “работаат“единствено за 
својот џеб, а народот нека се 
снаоѓа како знае и умее би-
дејќи тој е без работа или со 
многу ниска плата.  Не ми е 
познато дали овие момци се 
унапредени во работата или 
пак се во затвор.
Никаде не сум прочитал за 
нивно судење или, затво-
рање. Како што трева не 
расте таму каде што нема 
вода или влага, така ќе нема 
и корупција ако има правда и 
праведни судии. Време е на 
нашиот народ да му се врати 
гордоста. Да печали за себе 
и татковината, а не за ара-
миите и корупционерите!

,,Оро Македонско,, 
Радио Програма 

на македонски јазик
https://www.youtube.com/user/OroMakedonskoChicago

Oro Makedonsko
https://www.facebook.com/oro.makedonsko

MACEDONIAN RADIO PROGRAM

Boshko Rachovski - Pelisterski
810-335-5552

www.canadianfl owers.com
Design Studio, 3087 Kingston Road

Toronto, ON M1M 1P1
info@canadianafl owers.com

Toll Free: 888-265-767  Local: 416-265-6867

Среќни Велигденски Празници 
Ви посакува Танас Јовановски со 

сопругата Љубенка

Македонска Заедница
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Macedonian Cooking with Sue Eastwood

Easter Cooking 
Kozinjak

 Macedonian Kozinjak - sweet 
Easter bread. This is a very 
traditional recipe that my mom 
shared with me. She makes a 
huge batch and freezes them- 
I scaled her massive recipe 
to only make two loaves. I am 
going to freeze and serve to 
my non Macedonian guests 
next week. I think they are 
going to love it. 
I’ve seen various Kozinjak 
recipes shared online. Some 
seem much easier than this 
one. I asked my mom about 
that. Her response,  “ tia ne se 
vistinski Kozinjak “. Mom says 
that the key to a great Kozinjak 
is kneading it very well. The 
dough is diffi cult to work with 
as it is sticky. But practise 
makes perfect, like all things in 
life that are worth the effort. 

Here is 
the recipe:

Kozinjak
Ingredients for 2 braided 

loaves 

7 cups all purpose fl our 
3 eggs 
1/2 cup unsalted butter (one 
stick)
1 cup sugar 
1 cup warm milk 
1 tsp salt 
2 tbsp yeast plus 1/2 cup 

water and 1 tsp sugar 
1/2 rind of orange plus juice 
of the half orange 
1/2 ounce of veg oil 
1 egg for egg wash at end 
Sesame seeds for topping. 
Method 
1- Let the yeast activate 
by stirring into half cup of 
warm water with the tsp of 
sugar. 
2- beat the 3 eggs together 
and add 
3 - add the sugar to the 
warm milk and dissolve. 
4- combine all of the wet 
ingredients together in a 
large bowl and whisk. Add 
frothy yeast and stir. 
5- combine fl our with salt, 
orange rind 
6- add dry ingredients to 
wet gradually and combin-
ing as you go. If you need 
more fl our, add it a little at 
a time. 
7- knead into a soft pliable 
dough that is slightly sticky. 
Transfer to counter. Use a 
little fl our to dust counter as 
knead the dough very  well 

for at least ten minutes. 
8- coat dough in oil, cover 
with Saran Wrap and let 
proof until doubled in size. 
About an hour. 
9- punch dough down and 
let rise a second time. 
10- place on counter and 
separate into two parts. 
11- separate each part into 
three balls. I weigh mine to 
be the same
12- roll each ball into a 10 
inch rope. Use three ropes 
to braid each loaf. 
13- let loaves rise again
14- gently brush with egg 
wash and sesame seeds. 
15- bake at 315 f in pre 
heated oven. for 55 min-
utes. ( grease your pan or 
place on wax paper ) Keep 
checking on it. If it is getting 
too brown , cover with foil. 

Bukovska 
Kapama

  I call this my Bukovska 
Kapama so oris, spaniak, 
yagneshko. Lamb with spinach 
and rice, from the Bitola 
region. A Kapama is a rice 
casserole baked in the oven. 
My father’s family (Pando 
Straklevski from Bukovo) tell 
me that this was a very popu-
lar meal to serve on Easter 
Sunday.

 After fasting leading up to 
Easter Sunday, the family 
would return from church ser-
vices and would host a large 
celebratory meal for many 
friends and family visiting 
from other villages and 
towns. The lamb Kapama 
was the star of the show 
always, and the family would 
look forward to it. 

It was actually at one of these 
events that my parents met. 
My fathers family held a feast 
after church as my father 
was just back to visit from 
Australia where he was living. 
My mother’s ( Bona ) family , 
from Dolno Srpci were invited. 
My mom has an older sister - 
and the plan may have been 
to introduce them. But my 19 
year old mom was there- and 
my dad saw her and asked 
his sister to ask my mom to 
get him a glass of water … the 
rest, as they say, is history. 
The recipe is below :

Lamb with spin-
ach and rice
 ( Bukovska 
    Kapama)

1 cup rice 
2 cups water 

Mint 
2 tomatoes 

Fresh bunch of spinach 
, only stems chopped. 

3 bunches 
1 onion 

3 cloves garlic 
Handful of mint 

Salt pepper and oil. 

Method
Rub chopped mint salt and 
pepper onto lamb and then fry 
in oil on high ( each side ) until 
starting to brown. 
Remove. Should only be 5 or 
ten minutes. 
Turn down heat and 
In same pan add 
chopped onions and 
garlic, rice and stir 
until rice begins to get 
golden. Add seasoning 
( vegeta , oregano ). 
Add chopped spinach 
and mint. 
Transfer rice to casse-
role and add the water. 
Top with lamb and 
cover all with foil. 
Cook at 425 f for until 
water is absorbed ( 
about 45 minutes) and 
rice is cooked.

 

These are my parents, happily married for 59 years and the inspiration for 
these wonderful traditional Macedonian dishes.

 Pando and Bona Straklevski at their home in Toronto.
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Real Estate specialist 44+years experience Residential & 
Commercial investment 
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Macedonian Wines and Spirits Licence No. 54522

The BEST of Macedonian wines, rakija, Mastika in Ontario, Canada.
To order call Andy 416-735-2401 macedonap@rogers.com

www.MacedonianWinesAndSpirits.com

Successful Macedonian Businesses

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

 ► We are full-service Travel Agen-
cy; call us for a hassle-free travel ex-
perience.

 ► Flight Tickets - best deals to 
Macedonia and all World destinations

 ► All Inclusive Packages
 ► Cruises – from Luxurious to Af-

fordable
 ► Travel Insurance – for Canadians 

and Visitors
 ►  Accommodations
 ►  Rent-a-Car

► We are full-service Travel Agen-
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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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КОГА ПАДНА НА ПИРИНА“: „НЕКСТ ТАЈМ“ ЗА ГОДИШНИНАТА ОД УБИСТВОТО 
НА САНДАНСКИ 

Македонското етно-поп дуо 
„Некст тајм“ го промовира 
филмскиот спот од својата 
изведба на песната „Кога 
падна на Пирина“ во 
чест на 107-годишнината 
од убиството на еден 
од најмаркантните 
ликови на Македонската 
револуционерна 
организација, Јане 
Сандански.
Војводата (нај)познат како Пиринскиот цар, 
автор на вонвременското мото „да живееш 
значи да се бориш, робот – за слобода, 
а слободниот – за совршенство“, е убиен 
на 22 април 1915 година во месноста 
Попови Ливади, Горноџумајско (денес 
Благоевградско), Пиринска Македонија.
По успешните преработки на „Ја излези 
Ѓурѓо“, „Слушам кај шумат шумите“, „Нешто 

ќе те питам бабо“ и „Јовка Кумановка“, 
Стефан и Мартин решија да одговорат на 
предизвикот и да и' подарат уште едно 
квалитетно музичко парче на својата 
слушачка публика. Старата македонска 
песна ја опејува смртта на Јане 
Сандански, а музичкиот спот е како краток 
филм за овој историски настан.
Од коментарите на Јутјуб и Фејсбук, јасно 

е дека обожувачите 
се ништо помалку од 
воодушевени.
„Веруваме дека 
македонскиот дух ќе 
живее вечно преку оваа 
песна. Веруваме дека 
ќе ве направиме горди“, 
изјавија Мартин и 
Стефан на промоцијата.
За аранжманот на 
песната се погрижи 
Николче Мицевски.

Некст Тајм: Повторно добивме покана да бидеме гости во домот на поранешниот 
претседател на Република Македонија, д-р Ѓорѓе Иванов.
Добивме големи комплименти за нашата работа и за последното наше дело за песната 
“Кога падна на Пирина”, и за нашиот придонес за зачувување на културата и традицијата во 
Македонија.

МОНОДРАМАТА „КАМЕНОТ ОД РОБИ“ ОД ДУШАН РИСТЕВСКИ ВО ПРЕВОД 
НА ГРЧКИ ЈАЗИК ЌЕ СЕ ДЕЛИ СРЕДЕ МАКЕДОНЦИТЕ ВО ЕГЕЈСКИОТ ДЕЛ НА 

МАКЕДОНИЈА

Деновиве од печат на грчки и на англиски јазик излезе монодрамата 
„Каменот од Роби“ од познатиот македонски драматург и поет Душан 
Ристевски од Сиднеј. 
Всушност оваа монодрама претходно беше објавена на македонски 
литературен јазик и на леринскиот дијалект. 

Монодрамата претставува потресна приказна за Павлина (возрасна 
Македонка родум од егејското село Роби), која на стари години се 
враќа во својата родна куќа каде сега живее млад Грк, кој дрско се 
однесува кон неа.
Додека Павлина - Паља си ги евоцира спомените од детството и 
младоста, Гркот постојано ја брка од таму.

ГРАЃАНСКА ИНИЦИЈАТИВА ЗА ЈАВНО ИСТАКНУВАЊЕ НА МАКЕДОНСКОТО 
НАЦИОНАЛНО ЗНАМЕ И СИМБОЛИ

Ние Македонците,
Обединети под 16 зрачното 
македонско сонце,
Водејќи се од основното 
право за самоопределување 
на македонскиот народ,
Дискриминирани секојдневно 
од неистакнувањето на 
нашето национално знаме,
Барајќи почитување 
на правото на 
самоидентификација преку 
етнички симболи,
Згрозени од брусењето, 
вандализамот и 
отстранувањето на светото 
македонско 16 крако сонце 
на нашите претци, 
Со неверување гледајќи на 
забраната за користење на 
нашето 16 крако сонце, 
Прогласувајќи го ударот врз 
нашето сонце за највисок 
чин на антимакедонизам, 
Воочувајќи дека ударот 
врз нашето сонце е 
директен удар по нашата 
култура, историја, религија, 
биолошко потекло, и пред се 
цивилизација!
Свесни дека ударот врз 
светото 16 зрачно сонце 
е удар врз секој еден 
Македонец, 
Секојдневно постанувајќи 
жртви на македонофобијата 
и антимакедонизамот, 
Револтирани од 
неспособните политичарите-
марионети кои по 
инструкција на странските 
амбасадори ги предаваат 
македонските национални 
интереси,
Бесни од соучесниството 
во предавствата од страна 
на партиските орди, во име 
на нивниот личен интерес и 
корист,
Цврсто верувајќи во 

нашиот идеал дека 
за македонските 
национални интереси 
не може да се направи 
никаков компромис ниту 
отстапка,
Јавно порачувајќи 
нашето сонце гордо ќе 
се вее!!!
 
Ние Македонците, 
Горди на нашата славна 
историја,
Израснати од нашите 
баби и пребаби слушајќи 
ја колективната меморија 
на нашиот народ, која се 
пренесува од генерација за 
генерација, за директното 
наше потекло од градовите 
од античките Македонци,
Пораснати играјќи си газејќи 
врз светата македонската 
земјата полна со коските на 
нашите претци, 
Држејќи ги во раце 
генетските резултати дека 
ние сме директни генетски 
потомци на античките 
Македонци,
Пресреќни  на генетските 
истражувања дека нашите 
директни генетски претци 
војуваа во Азија и Африка 
под водство на Александар 
Македонски основувајќи го 
светот во наше име,
Полагајќи експлузивно право 
ПО КРВ И ГЕНИ врз 16 
зрачното сонце од Кутлеш,
Поклонувајќи се до земја со 
почит кон нашите апостоли 
Филип и Александар, 
Со гордно подигната глава 
гледајќи кон небото и 
заблагодарувајќи му се на  
Господ Бог што сме родени 
како Македонци, 

Ние Македонците, 

Ние директните потомци 
на античките Македонци 
делејќи исти гени, иста крв и 
ист род,
Во името на крвта која тече 
во нашите вени,
Во името на крвта пролеата 
и страдањето на нашите 
претци,
Во името и од името на 
нашите македонски претци, 
Во името и од името на 
нашата мајка Македонија,
 Го креваме гласот за 
неправдите на нашиот 
македонски народ и бараме:
1. Јавно истакнување на 
македонското етничко знаме 
- 16 зрачното македонско 
сонце пред сите општини 
(врз основа на правото на 
слободното изразување на 
националната припадност 
загарантирано со Уставот на 
Република Македонија член 
8 став 1 алинеја 2),
2. Безусловно враќање на 
16 зрачното сонце на сите 
споменици од каде што е 
отстранато,
3. Пронаоѓање и 
санкционирање 
на извршителите 
и нарачателите за 
сквернавењето на 
јавниот имот, односна 
за вандализацијата и 
отстранувањето на 16 

зрачното македонско сонце. 
 
Нашето сонце гордо ќе се 
вее!
 
 We Macedonians,
United under the 16-point radi-
ant Macedonian Sun,
Guided by the fundamental 
right to self-determination of 
the Macedonian people,
Discriminated daily by the non-
display of our national flag,
Demanding respect for the 
right to self-identification 
through ethnic symbols
Offended and disgusted by 
the cleansing, vandalism and 
removal of the holy Macedo-
nian 16-pointed Sun of our 
ancestors
Great disbelief on the ban 
using our 16-point Macedo-
nian Sun, a trademark of the 
Macedonians
Proclaiming the denial of our 
(Macedonian) sun (symbol) as 
an anti-Macedonian act of the 
highest order
Realizing that the impact on 
our sun is a direct impact on 
our culture, history, religion, 
biological origin, and above all 
civilization!
Aware that the attacks to the 
sacred 16-ray sun is an attack 
towards every Macedonian
Victims of harassment and 

bullying of Macedonian phobia 
and anti-Macedonianism daily,
Outraged by the incompetent 
puppet politicians who, on 
the instructions of foreign 
ambassadors, surrender the 
Macedonian national interests
Highest condemnation in the 
betrayals by our political party 
hordes, in the name of their 
personal interest and benefit,
Strongly believe in NO com-
promise or concessions, can 
be made for the Macedonian 
national interests,
Publicly declaring, our Mac-
edonian sun, proudly fly and 
represent our nation!!!
     
We Macedonians,
Proud of our glorious and 
ancient Macedonian history,
Raised by our grandmothers 
and great-grandmothers listen-
ing to the collective memory of 
our people, which have been 
passed down from generation 
to generation, about our direct 
origin from the cities of the 
Ancient Macedonians,
Grown on the stepping-stones 
of our forefathers on the 
Macedonian holy land, with 
remains of our ancestors,
Holding in our hands, the 
genetic results that prove we 
are genetic descendants of the 
Ancient Macedonians
Extremely proud of the proven 
genetic research that our 
genetic ancestors fought in 
Asia and Africa under the 
leadership of Alexander the 
Macedonian establishing our 
name in the world.
Claiming the Explicit Right 
BY BLOOD AND GENES on 
the 16-rays of the Sun from 
Kutlesh,
With admiration and respect to 

our apostles King Philip II and 
Alexander III of Macedon
With our head held high look-
ing at the stars and sky, we 
thank God that we were born 
Macedonians,
 
We Macedonians,
We, the direct descendants 
of the ancient Macedonians, 
have the genes, blood, and 
birthright of our ancestors
In the name of the blood flow-
ing in our veins,
In the name of bloodshed and 
the suffering of our ancestors,
In the name and on behalf of 
our Macedonian ancestors,
In the name and on behalf of 
our Mother Macedonia,
 
We raise our voice for the 
injustices of our Macedonian 
people and demand:
 
1. Public display of the Mac-
edonian ethnic flag 16-pointed 
sun Macedonian sun in front 
of the municipalities (based on 
the right to free expression of 
national affiliation, guaranteed 
by the Constitution of the 
Republic of Macedonia Article 
8 paragraph 1 line 2),
2. The Unconditional return of 
the 16-rays of the Sun to all 
the monuments from where it 
was removed,
3. Finding the executors and 
the orders for the desecration 
of the public property, i.e. for 
the vandalism of the 16 rays of 
the Macedonian sun.
 May the Macedonian Sun 
keep shining on our holy land 
and the Macedonian people! 

Македонија
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Funeral planning can get overwhelming, but you’re not alone. Our staff is here to support you and help you through your grief journey while 
honoring your loved one. To help you get started, below is some helpful information. But please feel free to contact us with any questions.

Македонија
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КОНЦЕРТИ НА ПОПУЛАРНАТА МАКЕДОНСКА ФОЛК ЅВЕЗДА 
СУЗАНА ГАВАЗОВА ВО КАНАДА

На 8 -ми и 9-ти април 2022 година познатата македонска естрадна уметничка Сузана Гавазова, одржа 
два концерта, едниот во Виндзор, а вториот во Торонто.

Концертот во Торонто  беше најпосетената манифестација по олабавувањето на Ковид рестрикциите 
од страна на Владата на Онтарио и се одржа во големата банкетна сала на катедралната македонска 
православна црква Св. Климент Охридски во Торонто.Се чини дека менаџерскиот тим Срџан и Сојна 
Алексовска Мириќ го одбраа вистинскиот момент за организирање на концерт без маски на само две 

недели по укинувањето на задолжителното носење.
Убавата македонска музика, позитивните вибрации, насмевки, радости, топли прегратки одамна 
невидени , одново се вратија помеѓу луѓето. Музичката ѕвезда Сузана Гавазова ја придружуваше 

познатиот оркестар Балкан Ентертејнмент од Торонто и судејќи по задоволството на публиката беа 
вистински погодок. На концертот ги слушнавме и пејачките грла на Стив Штуревски и Менде Куновски 

и двајцата гости од Битола.

Бев многу возбудена затоа што пред 12 год исто така пеев во истата сала 
и имам многу убави спомени од тогаш, ама сега беше врвот. Морам да 
признаам дека имав трема пред да излезам, но штом излегов и влегов 

во салата тремата исчезна и срцето ми беше полно кога видов преполна 
сала и слушнав силен аплауз. 

Пеев со голема љубов за нашите во Канада,верувајте цело време се 

прашував за сите Македонци по светот како им е,како се справуваат со 
пандемијата и како издржуваат без тие Македонски фешти итн.

Во Виндзор си поминавме прекрасно и таму луѓето ме пречекаа со топло 
срце. Се враќам дома со големи импресии и прекрасни вибрации. Ќе 

однесам топли поздрави во Македонија од нашите Македонци во Канада. 
Ве нема заборавено Македонија. Ве сакаме со сето срце.

Афоризмите на Ташко Кубановски 

 ► Да избираш начин на умирање е многу полесно отколку да избираш начин на живеење. 
 ► Гробиштата се единственото место каде што луѓето ,,умираат,, за да влезат 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.

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 мртовечница и 
крематориум!

НАРОДНА ДЕМОКРАТИЈА

Каква е разликата меѓу обичната 
демократија и народната демократија 
(базирана на популизам, демагогија и 
маркетинг)?
Таква каква што е разликата меѓу стол и 

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.

ШТО МЕ ПРАВИ СРЕЌЕН

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

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?
.
ЧЕСЕН НАЧИН ДА СЕ ЗБОГАТИШ

Двајца милионери разговараат на терасата 
на луксузен хотел:
- Има само еден чесен начин да станеш 
милионер! - вели едниот.
- Кој е тој?

- Бев сигурен дека и ти не го знаеш!
Крајот на светот
Крајот на светот дошол во Македонија. 
Гледа околу себе и вели:
- Изгледа веќе сум бил овде.

РЕЦЕПТ

Млад човек влегува во аптека:
- Добар ден, ми треба некој антидепресив.
- Имате ли рецепт од лекар?
- А ќе заврши ли работа македонски пасош?
Трпе кај гатачката
Оди Трпе кај гатачката и таа му гледа:
- Гледам ново Порше паркирано пред нова 
луксузна куќа. Гледам скапо уреден двор, 
голем базен и јаки женски како уживаат и се 
забавуваат во него, оградени со висока жива 
ограда. Те гледам и тебе. Од другата страна 
на оградата.

ХИПОХОНДРИК

Влегува хипохондрик кај доктор, а докторот 
му вели:
-Добар ден, долго не сум ве видел.
-Знам докторе, бев нешто болен...

Вицови
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Jim Vasilevski
General Sales Manager

Cell phone: 416-258-6654
(905) 428-8888 Ext 2233

Email: jimv@acurapickering.com

Come see me for 
New and Pre-Owned 

Acura vehicles,
mention the newspaper

 and receive a free gift!
acurapickering.com

 
575 Kingston Rd, Pickering, ON 

L1V3N7

WELCOME TO OLD MILL  
PASTRY And DELI

Freshly 
Baked Bread 
and Pastries

Old Mill Cafe is an Eastern 
European coffee shop

We serve freshly brewed 
coffee, balkan-style hot 

meals and delicious 
desserts

OLD MILL PASTRY & DELI

Contact Address:

385 The West Mall, Etobicoke,
      ON M9C 1E7, Canada

Contact Info:

416.551.1779 / 416.519.0064
Email: info@oldmillpastry.ca

Working Hours:

Tuesday to Sunday 8:00AM - 8:00PM
 Monday - CLOSED


