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

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

Со почит, 
Соња Лозановска
главен и одговорен 
уредник.

Техничко уредување и 
дизајн Соња Лозановска

Our address: 
Macedonia 

1840 Bloor Street, 
Suite 711

Mississauga, ON
L4X  1T2

Tel. 905-625-9129 
macedonia.canada@yahoo.com 
Published by 
901039 Ontario Limited
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Македонија

Почитувани читатели,

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

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

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

The Macedonian 
Orthodox 
Cathedral 

"St. Clement of 
Ohrid"

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

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

E-mail: info@
stclementofohrid.com

St Ilija 
Macedonian 

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

St. Dimitrija 
Solunski 

Macedonian 
Orthodox Church
201 Main St N, Markham, 

ON
(905) 471-5555
St Nedela 

Macedonian 
Orthodox Church

485 Bayly St W, Ajax, 
ON L1S 6M7

(905) 426-5355

St. Nicholas 
Macedonian 

Orthodox Church
5225 Howard Ave, Windsor, 

ON N9A 6Z6
(519) 966-6257

St. Naum of Ohrid 
Macedonian 

Orthodox Church
1150 Stone Church Rd E, 

Hamilton, ON L8W
(905) 387-0111

CANADIAN 
MACEDONIAN 

PLACE

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

E: zcokov@
canadianmacedonianplace.

com
E: mdonakovski@

canadianmacedonianplace.
com

California Bar & 
Grill

914 Pape Avenue
Toronto, ON M4K 3V2

East York

Canadiana 
Flowers 

Eglinton Square
www.torontofl orist.com

(416) 265-6867
The Mechanics 

Shop
79 Winter Ave

(416) 267-6033

Coffee Time 
Donuts

371 Old Kingston Rd, 
Scarborough, ON M1C 1B7

Lucas Automotive 
Services

6456 Kingston Rd, 
Scarborough, ON M1C 1L4

lucasautomotive.ca
(416) 284-199
Stari Grad

3862 Bloor St W, Toronto, 
ON M9B 1K9
starigrad.ca

(416) 916-2075

Markland Wood 
Pharmacy

4335 Bloor St W, Etobicoke, 
ON M9C 2A5

Old Mill Pastry 
Mississauga

9385 The West Mall, 
Etobicoke, ON M9C 1E7

905.232.5246 / 
905.232.5675

Royal Meats
3635 Cawthra Rd, 

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

NEWSPAPER Macedonia  AVAILABLE AT THESE LOCATIONS

Голема благодарност до нашите соработници:

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

колумнист

Бил Николов за  Македонското Меѓународно 
движење за човекови права

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

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

 
Месечен весник на  Македонците во Канада и САД

Тел:416-827-0954
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After 10,300 dentures Victor Minas is still smiling

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

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

admin@victorminasdentures.ca                 smilecorp.com               

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

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

• All Insurance plans accepted

• Flexible payment options

• Seniors discount

• Same day repairs and relines

• Evenings and weekend
  appointments available

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

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

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

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

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

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

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

117 Kendalwood Rd, Whitby

(905)

721-2797
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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. 

8-мо Септемвриска Честитка

Чест 8-ми Септември  Денот на Независноста на 
Република Македонија,
  до  нашиот  македонски народ во Македонија и 
насекаде во светот. Да ни’ е вечна Македонија,
 да живее македонскиот народ! 
Со почит од претседателот на МПЦ Св. Климент 
Охридски од Торонто,Владе Димитриевски со 
управата на црквата.

Соопштение од Управата на Македонската Православна Црква 
Св. Климент Охридски, Торонто

Со олабавување на мерките од страна на 
Владата на Канада и нашата црква полека 
почнува да функционира. 

Ние знаеме дека годината што помина, 
а веќе и половина од оваа беше тежок 
за сите, па така и за нашата црква затоа 
сме им благодарни на сите оние што во 
изминатиов период ја помагаа нашата 
црква. Свесни сме дека многумина 
останаа без работа. 

Нашите банкет сали полека 
почнуваат да се рентаат, 
ние секогаш имаме потреба 
од работници за во кујната 
и салите. Таквата работа е 
добредојдена за ученици, 
студенти, новодојдени 
во Канада и сите оние 
што имаат потреба да го 
надополнат домашниот 
буџет. Затоа ги замолуваме 
сите заинтересирани за 
повеќе информации да се 
јават во црквата.   

ИЛИНДЕНСКИ ЧЕСТВУВАЊА ВО КОИ ЗЕДЕ УЧЕСТВО И УПРАВАТА НА МПЦ 
СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ ОД ТОРОНТО СО ПРЕТСЕДАТЕЛОТ ВЛАДЕ ДИМИТРИЕВСКИ
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Торонто: Организацијата Обединети Македонци 
од Канада достоинствено го прослави големиот  
македонскиот верски и национален празник Св. Илија, 
Илинден. 
Одбележувањето отпочна со утринската молитва, 
крштевање вода во чест на патрониот празник, Св. 

Илија, и потоа испевање за сите паднати борци за 
слободата на Македонија.

На  втори август, беа положени венци пред 
споменикот на паднатите борци за ослободување на 
Македонија пред црквата Св. Климент Охридски каде 
што присуствуваа мнозина истакнати личности од 
нашата заедница. 

При оваа прилика ги потсетуваме и 
охрабруваме сите Македонци дека паркот 

„Илинден“ е отворен за разни семејни 
прослави на отворено, како излети, 

родендени, крштевки, венчавки. 
Јавете се за резервација.

 Се'македонско Илинденско одбележување

Организацијата Обединети 
Македонци на сите Македонци 

им го честита 8 септември, денот 
Независноста на Република 
Македонија. По тој повод, во 

недела на 5 септември сите сте 
поканети на заедничка прослава 

на македонскиот парк Илинден во 
Скугог.

 Ве очекуваме.

Македонска Заедница
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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

Свечено прославен  патрониот ден на Македонската 
Православна Црква Св Илија од Мисисага 

Денот на Македонскиот Непо-
кор, најголемиот верски и на-
ционален празник Илинден и 
годинава без оглед на панде-
миските препреки беше про-
славен достоинстевно и со 
високи почести и во Македон-
ската православна црква Св. 
Илија во Мисисага. 

Споменот на големиот пророк 
Илија кој е и воедено и па-
трон на црквата св. Илија во  
Мисисага  верните парохјани 
го прославија во понеделни-
кот на 2ри Август. Литургијата 
отпочна во 10 часот наутро, а 
веднаш потоа се служеше и 
Панахида – Помен за сите бор-
ци кои го дадоа својот живот за 

независна и самостојна Ма-
кедонска држава.

Во продолжение во црков-
ната сала имаше Илинден-
ска прослава и бесплатен 
ручек кој беше дониран од 
кумовите Магдалена и Зоран 

Ивановски со фамилијата.

Со илинденската богослужба 
освен редовниот отец Илија 
Донев служеа и свештениците: 
Дане Илиевски, Трајко  Босе-
овски, Јован Босеовски и Ан-
гел Станчев.
Кумството за следната годи-
на го презеде семејството на 
Нина и Боне Темелкови.

Соопштение од Женската секција во Св. Илија
Почитувани членки со вашите 

фамилии,

Женската секција при црквата СВ.Илија 
од Мисисага ве повикува да ни се 
прирдужите во остварувањето на 
проектот за украсување на Црковниот 
Олтар. 
Иконата која треба да се нацрта е 
Причестување на Апостолите и чини 
$30,000. 
Секоја ваша донација голема или 

помала ќе биде од огромна помош 
,многу ценета и добредојдена.
Засега имаме донација од Јани Малески 
со фамилијата кои донираат $1,000.
Господ да ги дарува со сите убавини на 
овој свет .
Секој од вас кој сака да донира ќе може 
донацијата да ја остави во нашата 
црква , во плик и пуштете го кај свеќите 
со ознака : Донација за Олтарот. Исто 
така може да се донира и со чек или со 
кредитна карата кај нашата благајничка, 

повторно со ознака за Олтарот.
За повеќе информации засега можете 
да се јавите во 
нашата црква или 
испратете порака 
на профилот од 
женската секција 
на фејзбук .

Со почит од 
претседателката 
Весна Трајковска.

Раководството на црквата од Св. Илија со годинашните и 
кумовите за следната година на Илинден

Фотографии од илинденската прослава
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Macedonia: Macedonians 
are very interested to know 
about the movie No Minorities, 
tell us more about it…

J.L. Bose:“No minorities – 
The Ballad of the Macedonian 
diaspora” is a “micro-Budget, 
self-produced movie about the 
history and sufferings of the 
Macedonian people in Mac-
edonia and deals with modern 
day issues, including those felt 
by the diaspora living outside 
Macedonia. It is a compilation 
of real word-of-mouth stories 

of the trials and tribula-
tions told by grandparents, 
parents, uncles, and aunts 
weaved into the fictional 
journey of our principal 
character Lydia a Canadi-
an of Macedonian Descent 
and Ilche and Pero, our 
secondary protagonists, 
two Macedonians in 1950s 
Yugoslavia planning how 
to escape Socialism. 

M:. За филмот те 
нарекуваат "JL Bose", но 
јас те знам "Јован",For 
the movie you are ,,JL 
Bose,, but I know you ,,Jo-

van,,,
Tell us what was your main 
goal in accomplishing and in 
the making of the movie, and 
what do you expect from the 
viewers of the film?
J.L.Bose: 
My main goal was to tell our 
story, especially for those that 
don't know it.   It is based 
very loosely on an endless 
stream of stories that I have 
heard growing up. The film 
is truly only the tip of the ice-
berg.   Some stories from my 
Dedo and Baba, some from my 
father through his experiences 
coming to Canada through 
Greece and the refugee camp 
in Lavrio and others from close 
friends and family from Aegean 
Macedonia.  The film is in Eng-
lish so that those that are not 
Macedonia can relate to the 
story and understand what it is 
Macedonians have been going 
through.  The key when I was 
writing the script was to tie all 

the stories together.  That said, 
many Macedonians still living 
in Macedonia don't know these 
stories.  They didnt have the 
refugee experiences that my 
father did.  It was surprising to 
me to hear how many of my 
friend from Skopje and Bitola 
said they didn't know these 
stories.

M: As an author can you 
make any connection of Mac-
edonia’s past and present?

J.L. Bose:If I didn’t hear 
the story from someone that 
I knew personally, it wasn’t 
part of the historical aspects 
of the film.  This is why we 
do not go further back than 
1910 and the fall of the Otto-

man Empire. So really we only 
cover the modern history of the 
Macedonia, but the period that 
saw a fundamental Chasm in 
Macedonia and the Macedo-
nian people.  My Baba Jana 

was born in 1912 and my Dedo 
Traijko was born in 1914.  We 
all know what happened the 
year between that which they 
were each born.  So the factual 
“flashback” stories that I heard, 
begin and end with them tell me 
of what they knew and heard of 
the fall of the Ottoman empire.  
My father’s story is told though 
the eyes of “Ilche and Pero”.  
My father, Ilia, deserted the 
Yugoslav army and left Mac-
edonia in 1957 for a better life.  
He didn’t return for a visit until 
1983.  He simply wanted a bet-
ter life – on his terms.  Canada 
provided him with that which 
Macedonia under Socialist Yu-
goslavia could not.  Finally, the 
story of Lydia tells the perspec-
tive of those who are born out-
side of Macedonia, but raised 
in the Macedonian culture (or 
at least the “Hybird” culture).  
These stories are a common 
perspective of the children of 
immigrants.  Many children of 
immigrants from various cul-
tures that watch this film can 

relate to Lydia.
M: In order for everyone to be 
informed before watching the 
movie, what is the appropriate 
age that can watch this movie?

J.L Bose: There is swearing 
(both in English and Macedoni-
an!), there is mild violence and 
adult themes.  I would say that 
Teenagers would be ok.  Any-
thing Younger, I leave to the 
parents discretion.   

M: Do you have any specific 
message to our readers?

J.L.Bose:This film is very 
important for our community to 
let others know the stories we 
know.  The trials and tribula-
tions of the people who came 
before us.  If you had a Baba 
or a Dedo you will relate to this 
film.  If you like it, tell someone 
NOT Macedonian to go watch 
it, so they too can understand 
where we have been through 
as a nation and a diaspora.

Interview with Jovan Boseovski – JL Bose, writer, 
director and producer of the movie No Minorities: 

The Ballad of the Macedonian Diaspora
No Minorities is a story about a small, yet passionate and historically significant group of people that MUST be told

It is a narrative drama that sets out to explain the historical tensions affecting Macedonians living in the Balkans and abroad.
The Ballad of the Macedonian Diaspora is presented as a compilation of real word-of-mouth stories of the trials and tribulations of a Na-

tion told by grandparents, parents, uncles, and aunts weaved into the fictional journey of our principal and secondary protagonists.)

                                                                   
    Мојата прва средба со J.L. 
Bose или Јован Босеовски 
беше сега веќе далечнаат 
2018 година. На почетокот 
на таа година, на еден од 
тренинзите на играорната 
група ”Македонка”, дојде 
Јован и на групата на роди-
тели таму ни кажа дека сака 
да сними филм и дека му 
требаат неколку деца за да 
учествуваат во снимањето. 

Со него дојде и еден негов 
пријател, Renjie Li, кој тре-
баше да го режира филмот. 
Неколку родители ѓи прија-
вија своите деца а истото го 
направивме и ние со наша-
та ќерка. Искрено, тогаш не 
ни очекував филмот да се 
заврши. 
Но, кон крајот на Март иста-
та таа година , во местото 
Black Creek Pioneer Village, 
започна со снимање на 
филмот. Десетина деца 
учествуваа при снимањето 
на сцената со т.н. Бугарски 
учител. Некој месец подоц-
на Јован ни ја покажа сни-
мената сцена со децата и 
тоа беше последно од него. 
Повеќето од родителите а 
и децата заборавија за фи-
лмот. Помина цела 2019 
година без никаков абер за 
филмот. Набрзо дојде и 2020  
година кој што го донесе и 

опасниот вирус Ковид-19. 
Цела 2020 година помина во 
борба со вирусот а 2021 за-
почна со желба за што побр-
зо опоравување и продолжу-
вање со нормалниот живот.
        Но,во Јули оваа 2021 
година, од Јован добивме 

порака дека филмот е завр-
шен. Ни кажа дека за сите 
оние кои на некој начин 
учествувал во изработката 
на филмот ке има преста-
ва каде што ќе може да се 
види готовиот филм. Бев 
многу изненаден но во исто 

време и многу радосен што 
филмот се заврши. Со за-
доволство ја прифативме 
поканата и на 16-ти Август се 
случи пред-премиерата. Фи-
лмот многу ми се допадна. 
Да не ви откривам многу,но 
се работи за повоен Балкан 
и страдањата на Македон-
ците во соседните држави 
и нивното присилно селење 
во прекуокеанските западни 
земји како Америка и Кана-
да. Филмот ќе ве натера да 
заплачете но ќе ве натера 
и да се насмеете. Се на се, 
одличен филм кој што топло 
ви го препорачувам да го по-
гледнете а по можност да си 
го имате и дома.
         Премиерата на филмот 
започнува на 27-ми Август 
до 9-ти Септември со по 4 
престави секој ден.
         На крајот нешто и за 
најзаслужниот за ова ремек 

дело J.L Bose или Јован 
Босеовски кој е текстопи-
сец, продуцент и режисер 
на филмот. Јован е втора ге-
неарација на Македонци во 
Канада. Роден во Торонто, 
овој 45 годишен фамилија-
рен човек живее со негова-
та жена и двете деца,син и 
ќерка, кои исто така беа дел 
од филмот. Таткото на Јован 
е  Илија родум од Градеш-
ница и Мајката Ружа родум 
од Долно Перово,Преспа. И 
двајцата се повоени бегалци 
(refugees) кои се преселува-
ат во Канада и тука создава-
ат фамилија.
         На Јован и на него-
вата Фамилија им посакувам 
се најдобро во приватниот 
живот, а на професионален 
план очекуваме од него во 
иднина и други вакви ремек 
дела.

NO MINORITIES: The Ballad of the Macedonian Diaspora
Ремек дело на  J.L Bose

Пишува Диме Костов
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One Canadian Political Party Hung Us, 
the Others Hung Us Out to Dry

While Canadian political parties have no problem denouncing other dictators throughout the world, they won’t denounce Macedonia’s
Rally in Toronto protesting Canada’s decision to support the forced renaming of Macedonia and Macedonians. 

“That’s how the govern-
ment of Canada recog-
nizes you.”
Not as who we are, but 
who we’re told to be — 
based on political deci-
sions aimed at appeas-
ing those who want us 
eradicated.
The quote is from Lib-
eral Party MP Rob Oli-
phant, who said it to a 
group of Macedonians 
after they objected to 
him using the highly de-
rogatory terms “North 
Macedonian” and “North 
Macedonia” while giving 
a speech at a Macedo-
nian event in Toronto.
It has come to this. Poli-
ticians telling us who we 
are so they can execute 
Canada’s American for-
eign policy while simul-
taneously appeasing 
our oppressors so [in-
sert Canadian political 
party here] can get their 
votes.
What happened to 
standing up for human 
rights even if votes are 
lost from the group in 
favour of committing hu-
man rights violations?
And what happened to 
Canada having its own 
foreign policy?
Don’t be fooled — much 
like Democrats and Re-
publicans are one and 
the same when it comes 
to US foreign policy (for-
get “location, location, 
location”, it’s “interven-
tion, intervention, inter-
vention”), the Liberals 
and Conservatives are 
one and the same when 
it comes to Canadian 
foreign policy — blindly 
follow the United States.
So what did Canada get 
itself into when it fol-
lowed, supported, con-
gratulated and helped 
execute the US’s anti-
Macedonian foreign pol-
icy? As I’ve explained to 

the leadership, and then 
some, of all Canadian 
political parties:
They helped to install, 
and continue to prop 
up, the regime of Zoran 

Zaev, which uses tactics 
such as: ordering riot 
police to attack Macedo-
nians who oppose the 
changing of their name, 
identity and history; fal-
sifying election results; 
imprisoning dissent-
ing Macedonians; firing 
people from public and 
private sector jobs; shut-
ting down media outlets 
and blocking social me-
dia access to those who 
dare oppose him; and 
threatening and ordering 
the intimidation, includ-
ing physical attacks, of 
families of dissenters.
Why?
In order to appease 
Greece and Bulgaria, 
which threatened to veto 
Macedonia’s (unneces-
sary and unwanted — 
but that’s a story for an-
other day) NATO and EU 
membership bids, unless 
Macedonia changed its 
name, identity, history — 
and the very definition 

of what a Macedonian 
is — to suit their policies 
of denying the existence 
and persecution of the 
large Macedonian mi-
norities within their bor-

ders. Bulgaria, an ally of 
Hitler and the occupying 
power in Macedonia dur-
ing WWII, even threw in 
revisions of Jewish his-
tory to deny its role in de-
porting 7,000 Macedoni-

an Jews to the Treblinka 
death camp in Poland. 
And Canada supports 
this all in the name of 

“increasing Euro-Atlantic 
integration” (read “impe-
rialism at the expense of 
human rights”).
While Canadian political 
parties have no prob-

lem denouncing other 
dictators throughout the 
world, they won’t de-
nounce Macedonia’s, 
because Canada sup-
ported his installation.
There is rarely, if ever, 

one issue that will com-
pletely unite and galva-
nize a group. But here 
we have it. The very ex-
istence of Macedonians 
as an ethnic group is 
at stake — so yes, we 
are all united around 
our survival. You would 
be too. Macedonians 
came to Canada 
to escape perse-
cution, not be sub-
jected to it. Even 
here, we are being 
told that we cannot 
use our name, ex-
press our identity 
and commemorate 
our history. See 
the recent Cana-
dian census as an 
example.
The past few years 

have been next-level, but 
for decades, the Liberal 
Party has taken numer-
ous, public, anti-Mace-
donian stances in order 
to appeal to Greek-Ca-

nadians, while the other 
parties remain silent and 
watch our most basic of 
human rights be stripped 
away. (What if you were 
told to throw away your 
name, identity and his-
tory, celebrate it [as per 
US instructions], then 
watch the perpetrators 
discuss how they defend 
human rights?)
Yet all parties and candi-
dates (federal, provincial 
and municipal) have the 
gall to approach Mace-
donians at election time 
and beg for votes. They 
know that Macedonian-
Canadians are a huge 
voting bloc, especially 
in the Greater Toronto 
Area, but what happens 
when we ask for one 
simple statement de-
fending our right to ex-
ist? The answer is, with-
out fail, “after you help 
me win”.
For the sake of brevity, 
I won’t name the count-
less politicians who have 
said these exact words 
(they know who they 
are), but I’ll leave them 
with this: Will you defend 
Macedonians like you 

claim to “defend and pro-
mote democracy and hu-
man rights”? No, abso-
lutely not, because you 
would have done so by 
now. But will you do so if 
it could win you an elec-
tion? You tell me. The 
Macedonian-Canadian 
vote is yours to lose — 
and so is the next (and 
future) elections.
Voters, make this an 
election (and everyday) 
issue. You surely know a 
Macedonian — stand up 
for their rights. When you 
hear or see the terms 
“North Macedonian” or 
“North Macedonia”, any-
where, make it known 
that these are the most 
derogatory terms for a 
Macedonian (and we’re 
accustomed to a lot) and 
demand use of the terms 
we’ve only ever used for 
ourselves — Macedo-
nian and Macedonia. At 
election time, and one is 
coming up soon, tell your 
candidate that unless 
they make a clear state-
ment in defence of hu-
man rights and against 
the forced name, iden-
tity and history change 
imposed on Macedo-
nians — and Canada’s 
shocking support of it 
— that they do not have 
your vote. Stand up for 
your fellow Canadians. 
Stand up for your fellow 
humans. All it takes is a 
statement.

Bill Nicholov, 
President

Macedonian Human 
Rights Movement 

International
twitter.com/bill-

nicholov
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Интервју со Боне (Боби) Темелков 
Претседател на Светскиот Македонски Конгрес Канада

Обединувањето на патриотското ткиво во Македонија треба да дојде 
од внатре само по себе, ние како македонски иселеници секогаш 
сме биле и ќе останеме иницијатори тоа еден ден да се оствари 

Македонија :-Боне, добро 
ни дојде одново со читате-
лите на весникот ,,Македо-
нија,, кои желно очекуваат 
да слушнат за најновите 
дејствија на Светскиот Ма-
кедонски Конгрес од Канада 
и Координативното тело на 
Македонците низ Светот. 
Дали ова е само мирно лето 
или пак затишје пред бурна-
та политичка есен?

Боне: Благодарам за пока-
ната Соња ,ми претставува 
задоволство да бидам пов-
торно со читателите на вес-
никот ,,Македонија,,
Летото не беше ни малку 
мирно во Македонија, Ма-
кедонскиот Конгрес Канада 
будно ги следи сите случу-
вања во Македонија и секо-
гаш реагираме соодветно 
таму каде што мислиме дека 
можеме да направиме раз-
лика. Јас лично бев иниција-
тор и еден од организатори-
те на двата големи протести 
во Мај и Јуни каде успеавме 
да ги обединиме сите опози-
циски партии во Македонија 
и изнесеме над 20,000 илјади 
Македонци на улица за Прав-
да на уставобранителите! Во 
тек сме на изработка на еден 
голем Македонски проект кој 
мислам дека ќе има огромна 
улога во натамошната борба 
за Македонија, за проектот 
ќе зборуваме кога ќе биде 
завршен, но ќе биде многу 
пријатно и големо изнена-
дување за сите Македонци 
во светот. Се разбира се 
ближат локалните избори во 
Македонија, се ближи попи-
сот кој ние работиме да се 
одложи по секоја цена, не’ 
чека многу работа ,есента ќе 
биде многу пожешка од лето-
во што помина.   

М: Македонија е пред ло-
кални избори, што ќе значат 
истите за Македонија и какви 
се прогнозите за исходот?
Во секоја современа демо-
кратија чинот на изборите , 
локални или парламентарни 
се кулминација на односот 
помеѓу народот и политича-
рите ,во секоја современа 
држава овој чин означува 
дека народот на политичките 

партии им го предава легити-
митетот за владеење и упра-
вување со општеството, а, од 
друга страна политичарите 
се обврзуваат да овозмо-
жат слободно и непречено 
изразување на волјата на 
граѓаните. Сетоа ова звучи 
многу убаво кога се работи 
во демократска земја, но за 
жал Македонија не е тоа. 
Македонија е окупирана 
земја-земја во која терористи 
и мафијаши седат во парла-
ментот и кројат планови како 
може повеќе да се разнеби-
ти и осиромаши обичниот 
македонски народ кој ги до-
нел на власт со исклучок на 
најблиските соработници и 
корумпирана елита .  
Овие локални избори се едни 
од најважните за Македонија 
од нашето осамостојување 
како држава, локалните 
избори се еден вид најава 
како работите ќе се одвиваат 
на парламентарните избори, 
македонскиот народ има две 
опции, или ќе продолжи да 
тоне во живата песок во која 
не’ донесе оваа нелегитимна 
предавничка антимакедон-
ска влада или ќе го одбере 
патот на консолидација, 
обединување на сите прома-
кедонски сили во името на 
Македонските Национални 
Интереси  за победа над зло-
то кое виси над Македонија и 
македонскиот народ ! 
 
М: - Од прва рака прeне-
сувам дека Македонците во 
Македонија поприлично се 
зачмаени кога станува збгор 
за патриотизмот и поголема-
та енергичност во чекорите, 
дури замолчиле да зборува-
ат на овие теми, како да е 
грев или срам да се наречеш 
Македонец, патриот, и да се 
бориш за својата вистина. 
Има ли спас за нас Маке-
донците и за Македонија од 
целосното разнебитување 
кое одлично го спроведува 
владеачката постава?

Боне: Да, денес во Македо-
нија се води глобалистичка 
ладна војна за перење на 
мозок и бришење на нашата 
целокупна меморија како Ма-
кедонци, сите антимакедон-
ски договори кои се импле-

ментираа  и допрва ќе се 
имплементираат имаат само 
една цел, да се избрише Ма-
кедонија и се’ што асоцира 
на Македонија, да почнеме 
да веруваме дека сме народ 
без корени. За жал многу 
Македонци поради својата 
економска немоќ, зависност 
од државните плати или бор-
ба за гол живот прифаќаат 
да бидат дел од овој интер-
национален глобалистички 
експеримент на самоуништу-
вање на еден народ. Ако ма-
кедонскиот народ ги преспие 
антимакедонските договори 
без отпор, еден ден ќе се 
разбуди во друга држава. 
 
М: -Што можеме ние како 
исленици да направиме кон 
обединување на патриотско-
то ткиво во Македонија(расс-
цепено во мали партии), кое 
безнадежно опстојува без 
некои видливи резултати?
Боне: Иселениците надвор 
од Македонија имаат важна 
улога во обединувањето на 
патриотското ткиво во Маке-
донија, во многу наврати сме 
биле успешни, но исто во 
толку и неуспешни. За про-
тестот за Правда на Уставо-

бранителите во Македонија 
кој го организиравме како 
Македонци од Светот на 
25-ти април 2021 година, а 
исто и за вториот протест 
на  29-ти мај 2021 успеавме 
да ги обединиме сите дес-
ничарски опозициски пар-
тии во Македонија, целото 
патриотско ткиво во Маке-
донија за кое мислиме дека 
беше голем успех само по 
себе. Обединувањето на 
патриотското ткиво во Ма-
кедонија треба да дојде од 
внатре само по себе, ние 
како македонски иселеници 
секогаш сме биле и ќе оста-
неме иницијатори тоа еден 
ден да се оствари. 

М:- Каква е координација-
та помеќу патриотските 
друштва и поединци во 
ислеништото во насока на 
задржување на патриотското 
јадро здраво и цело и каква 
е впрочем вашата комуни-
кацијата со патриотските 
организации и поединци во 
Македонија, ќе се обединиме 
ли конечно?
Боне: Зборот Обедину-
вање е магичен збор, маги-
чен е поради тоа што секој 

пат кога мислиш дека си 
блиску до него и е на дофат, 
тој исчезнува. Како претсе-
дател на Светскиот Маке-
донски Конгрес во Канада и 
како долгогодишен активист 
за македонската кауза имам 
вложено многу време и сред-
ства за обединување на Ма-
кедонците во Македонија и 
светот, тоа е многу тешка и 
долгорочна работа на која 
работиме и денес. Еден ден 
се надевам ќе успееме во 
целта.

М: Пандемијата ни’ се одра-
зи во сите сфери тоа е по-
веќе од очигледно, но како 
патриотските органзизции 
конкретно овде на Север-
но-американскиот континент 
функционираат и дали сора-
ботувате меѓу себе во насока 
на размена на идеи и ставо-
ви?
Несомнено е дека доколку 
ни нема единство – ни нема 
спас.
Боне: Имаме соработка 
и на локално ниво во Ка-

нада но и на интернацио-
нално ниво со Македонски 
организации ширум светот, 
соработката е солидна но 
секогаш има место за уна-
предување , особено  сега 
кога технологијата дозволу-
ва да бидеме во контакт со 
сите Македонци било каде 
низ светот. Еден пример на 
соработка е и проектот за 

кој имаме договор да го во-
диме и финасираме заедно 
со  ММДЧП Канада. Заедно 
со  ММДЧП Канада имаме 
план кој е во завршна фаза 
со кој ќе поднесеме жалби до 
Интернационалниот суд за 
човекови права во Стразбург 
за сите 20 политички затво-
реници/уставобранители кои 
се осудени на драконски каз-
ни со лажни изјави. 

М: -Боби, која е твојата по-
рака до Македонците, за 
8-Ми Септември денот на 
Независноста на Република 
Македонија?
Боне: 8-Ми Септември 
е светол ден, ден кога 
се остварија соништа-
та на многу генерации 
македонски патриоти 
за независна Републи-
ка Македонија. Одбе-
ри го твојот начин за 
борба и дај го својот 
придонес за зачуву-
вање на нашиот ве-
ковит стремеж Неза-
висна, Самостојна и 

слободна  Република  
Македониј, држава на 
македонскиот народ и 
малцинствата кои жи-
веат во неа ! 
Благодарам.

Разговорот го водеше 
Соња Лозановска

Македонска Заедница
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Провинцијата Онтарио ги 
ублажи рестриктивните мер-
ки за Ковид-19, а тоа беше 
и повод за патриотското 
друштво "Никола Карев" од 
Мисисага со задоцнување 
да ја одбележи 116 годиш-
нината од смртта на бес-

смртниот македонски великан 
Никола Карев, потврди Трајче 
Јанакиевски, претседател на 
друштвото. Сепак според про-
токолите за Ковид-19 се одржа 

меморијален ручек во про-
сторијата на Македонската 
Православна Црква "Св.Илија", Мисисага, и 
како што рече претседателот на друштвото 
Трајче Јанакиевски: "Ова потврдува дека се 
она што е направе-
но за Македонија 
од македонските 
историски личности 
нема никогаш да 
биде заборавено. 
Секаде на светот 
каде што има mа-
кедонци, и таму е 

Македонија. Македонија се сака и од близу 
и од далеку. 
Вечна слава на македонските великани".

Патриотското друштво "Никола Карев" од Мисисага
 ја одбележа 116 годишнината од смртта на македонскиот великан 

Никола Карев

Dear Macedonians,

Stay strong and together in these unpredictable times.
The Lerin Region Macedonian Cultural Association 
of Canada wishing you strength, health and positive energy  
to the moment when we can fully enjoy the beauty 
of our Macedonian culture.
We will sing and dance again our Macedonian songs and 
dances, sharing with the world  the beautiful 
Macedonian traditions.

Happy September 8th the Independence Day 
of the Republic of Macedonia.

Long live Macedonia and Macedonian people!

 Македонското комитско
 културно друштво ,,Никола Карев,, 
и покрај огромната мака која го снајде 
македонскиот народ од домашните одродници, 
му порачува на македонскиот народ, особено 

на патриотите, да останат достоинствени 
и никогаш да не ја прекинуваат борбата 
за македонската казуа.  Претседателот на 
друштвото ,,Никола Карев’’ Трајче Јанакиевски 
на сите членови и на целиот македонскиот 

народ во Канада, Македонија и насекаде во 
светот им посакува:

 братска љубов и слога, 
разбирање, мир и благосостојба!

Македонското комитско друштво ,,Никола Карев,, ви 
го честита 8-ми Септември
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St. Dimitrija Solunski 
Macedonian Orthodox 

Church,Markham 

To rent the renovated church hall
contact us:

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

ON L3P 1Y4

15 TH MACEDONIAN CULTURAL FESTIVAL
St. Dimitrija Solunski, Markham

                                              PLEASE JOIN US ON:
SATURDAY, SEPTEMBER 11, 2021 
FROM 1:00 PM - LATE AT NIGHT

SUNDAY SEPTEMBER 12, 2021 RIGHT AFTER 
THE CHURCH SERVICE

THE BBQ WILL TAKE PLACE IN OUR CHURCH PARKING AREA THAT WILL 
HAVE AN OUTDOOR SEATING AREA.

WE WILL HAVE LIMITED SEATING AS PER COVID 19 REGULATIONS    
  AS WE ARE STILL CONTINUING TO PRACTICE SOCIAL DISTANCING.

OUR BBQ FOR SATURDAY AND SUNDAY WILL INCLUDE:
TRADITIONAL MACEDONIAN KEBOBS, SHISH KEBOBS, PATATO& SALAD.

PLEASE VISIT/CONTACT US:
201 MAIN ST N, MARKHAM, ON L3P 1Y4

                              TEL: (905) 471-5555

WE HOPE TO SEE YOU SOON AND BE SAFE

FREE ADMISSION! EVERYONE IS WELCOME!
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Dr.Valentina Peeva 
MD,MSc, FRCPC

Associate Professor 
Internal Medicine Specialist

Вие и Вашето Здравје

Минералите се аноргански  
хемиски елементи, кои чи-
нат 4-5% од нашата телес-
на маса.Ги има во ткивата 
и телесните течности, а 
учествуваат во многубројни 
биохемиски процеси во ор-
ганизмот. Нив не може да 
ги синтетизира организмот 
и затоа потребно е да се 
внесуваат преку исхраната.
Минералите се поделени  
на макроелементи и ми-
кроелементи.Поделбата 
е извршена врз основа на 
количината во која и се по-
требни на организмот. Ми-
нералите најдобро се иско-
ристуваатво организмот 
земени преку исхраната. 
Во додатоците на исхрана 
се содржат во избаланси-
рани количини согласно 
потребите на организмот.
За повеќето есенцијални 
минерали постојат дневни 
Препорачани дози според  
РДА ( RDA - recommended 
daily allowance).

МАКРОЕЛЕМЕНТИ

Во оваа група спаѓаат: 
калциум, магнезиум, фос-
фор, натриум и калиум.

КАЛЦИУМ (Ca)

Калциумот има бројни 
функции во организмот 
како што се; пренесување 
на нервните сигнали, се-
креција на хормоните, пра-
вилна коагулација на крвта, 
мускулнa контракција и ре-
лаксација. Најважен е фак-
тот дека 99% од калциумот 
во нашето тело се складира 
во коските и забите. Кога 
калциумот се апсорбира, 
тој со помош на витаминот 
Д се транспортира до коски-
те. Заедно со фосфорот им 
ја даваат потребната цвр-
стина на сите коски. Коски-
те освен  тоа што се изгра-
дени од калциум, служат и 
како извор на калциум во 
случај на негов недостаток. 
Од таму, внесот на  овој ми-
кроелемент во исхраната е 
неопходен за метаболиз-
мот на коските. 
Неговиот баланс во орга-
низмот се оддржува преку 

хормонот на паратиреоид-
ната жлезда, која е мала 
жлезда лоцирана над тире-
оидната жлезда. 
Дневните препорачани дози 
за калциум се 1000-1200 мг/
ден за возрасен организам.
Калциумот е најзастапен 
во млекото и млечните 
производи. Но, исто така 
се среќава и во зеленчу-
кот (брокулите, спанаќот, 
зелка) и житариците. Вне-
сувањето на доволно ко-
личество витамин Д ја по-
добрува апсорпцијата на 
калциум од организмот.
Недостатокот од калциум 
(хипокалцемија) се јавува 
заради: хипопаратироиди-
зам (намалена функција на 
паратиреоидната жлезда) 
и хиповитминоза Д.Симп-
томите кои што можат да 
се појават при недостиг на 
овој важен минерал се: бол-
ки во зглобовите, грчеви во 
мускулите, вкочанетост на 
нозете и рацете. Хронич-
ниот негов недостаток води 
до остеопороза на коските.
Вишок на калциум (хипер-
калцемија) се јавува зара-
ди хиперпаратиреоидиза-
м(зголемена функција на 
паратиреоидната жлезда), 
мултипл миелом, малигни 
заболувања и хипервита-

миноза Д.Симптомите 
на хиперкалцемија се 
бубрежни  камења:болки 
во коските и зглобовите, 
конфузност и аритмии на 
срцето.  

ФОСФОР (P)

Фосфорот е минерал кој 
во организмот се наоѓа по-
врзан со други супстанции 
во органски и неоргански 
фосфатни соединенија. 
Просечно, организмот на 
човекот содржи од 500 до 
750 г фосфор и при тоа 90 
% се среќава во коските и 
забите.
Во најголем процент фос-
форот е поврзан со калци-
умот во коските формирајќи 
т.н. хидроксиапатит. Исто 
така заедно со калциумот 
учевствува и во форми-
рањето на забите. Тој се 
користи во градбата на кле-
точната мембрана и е дел 
од енергетските молекули 

аденозин трифосфатаза 
(АТФ) и аденозин дифос-
фатаза (АДФ).Фосфорот 
го активира дејството на 
витамините од групата Б 
и витаминот Д. Понатаму  
фосфорот е дел од 
нервното и мускулно 
ткиво и учевствува 
во преносот на нерв-
ните импулси. Од 
целокупниот фос-
фор, 1% се наоѓа во 
крвта.Неговото ниво 
во крвта е регулира-
но врз 
основа  на тоа колку 
се апсорбира од ди-
гестивниот тракт и колку се 
исфрла преку урината. 
Нивото на фосфорот во 
Крита е тесно поврзан со 
калциумот во организмот. 
Двата минералa си се ба-
лансираат еден со друг, 
остварувајќи голем број 
функции. Како што напо-
менав претходно паратире-
оидниот хормон го регулира 
нивото на калциум, но и на 
фосфор во организмот. 
Интересен е фактот дека 
фосфорот се апсорбира 
скоро 95 % кога потекнува 
од продукти од животинско 
потекло, а само 55-60% кога 
се внесува преку продукти 
од растително потекло.
Дневните потреби се околу 
1,2 г, а кај лица подложени 
на зголемена физичка ак-
тивност, потребите од фос-
фор се 1,5 -2 пати поголе-
ми. Зголемени потреби од 
фосфор имаат и бремените 
жени и доилките.

Го има во ме-
шункастиот зе-
ленчук, јаткасти 
производи и 
млечните про-
дукти.
Н е д о с т а т о к о т 

на фосфор (хипофосфате-
мија) може да се јави при 
малабсорпција, нарушена 
функција на бубрезите или  
на паратиреоидната жлез-
да. Но, бидејќи фосфорот 
се среќава во голем број 
хранливи продукти, ретко 
се јавува негов дефицит, 
а доколку се јави се мани-
фестира со мускулна сла-
бост и болки во коските.
Вишокот на фосфор (хи-
перфосфатемија) најчесто 
се јавува заради намалено 
излачување од организмот, 
поради нарушена бубреж-
на функција. Поголемиот 
дел од пациентите со хи-
перфосфатемија немаат 

никакви симптоми, но со 
истовремена хипокалце-
мија може да имаат симпто-
ми на вториот, вклучувајќи 
тетанија.

МАГНЕЗИУМ  (Mg)

Организмот содржи 20-30 
мг магнезиум од кои 79% се 
наоѓа  во коските, а остато-
кот во мускулите, жлездите 
со внатрешно лачење и 
крвта.
Некои од неговите важни 
функции се следните: ре-
гулирање на транспортот 
и правилна апсорпција на 
калциумот, формирање 
на нова коскена маса,ак-
тивирање на витаминот Д 
во неговата функционална 
форма. Понатаму тој е не-
заменлив за работата на 
над 300 ензими во нашето 
тело и придонесува за пра-
вилна работа на мускулите. 
Го нарекуваат “релакса-
ционен минерал” и при не-
гов недостаток се јавуваат 
грчеви во мускулите. Исто 
така важен е и за работата 
на срцето и крвните садо-
ви, па  неговиот недостаток 
може да биде причина за 
некои видови на  поретему-
вања во срцевата работа.
Природни извори на магне-
зиум се: лиснат зелен зе-
ленчук, интегрални житарки 
и мешунки.
Дневните потреби се од 
300-450 мг.
Недостатокот на магне-
зиум (хипомагнезиемија) 
може да се јави при него-
ва нарушена асбсорпција 
во дигестивниот тракт или 
при земање на диуретици. 
Ниското ниво на магнезиум 
се мaнифестира со: замор, 
слaбoст и грчеви во муску-
лите. При хроничен недо-
статок може да се јават и 
пореметувања на срцевиот 
ритам-аритмии.
Вишокот  на магнезиум (хи-
пермагнезиемија) се јавува 
при бубрежни заболувања. 
Се манифестира со нама-
лување на рефлексите, 

хипотензија, мускулна сла-
бост, нарушена свест, а во 
есктремни случаи може да 
доведе до развој на длабо-
ка кома. 

НАТРИУМ (Na)  и 
КAЛИУМ (K)

Натриумот и калиумот се 
два важни елементи, кои 
е неопходно да се опи-
шат заедно, бидејќи има-
ат антагонистички ефект 
(високата содржина на 
натриум доведува до на-
малување на калиумот и 

обратно). Тие учествуваат 
во создавање на нервниот 
импулс, во одржување кон-
стантен крвен притисок и 
балансирана размена на 
течностите во организмот. 
Преку оддржување на нор-
малната концентрација на 
овие електролити во клет-
ката се оддржува и нор-
малното ниво на водата во 
и околу клетката, а со тоа и 
нејзиното правилно функ-
ционирање.
Бубрезите имаат главна 
улога во оддржувањето на 
нормалното ниво на овие 
два електролити во крвта. 

Тоа го постигнуваат со 
дневната врамнотежена 
апсорпција и екскреција на 
електролитите и водата.
Дневната потреба од натри-
ум за возрасен здрав човек 
изнесува 4-6 г. Зголемени 
потреби се јавуваат при 
обилно потење, повраќање 
и дијареа. Лица  со срцеви 
и бубрежни заболувања, 
треба да внесуваат нама-
лена количина на натриум.
Главен извор на натриум е 
готварската сол. 100 г сол 
содржи околу 40 г натриум, 
а една чајна лажичка сол 
– околу 2 г. Тој се среќава 

во:  зеленчукот (морковот, 
цвеклото, артичок, домати), 
мешункастите растенија, 
житарките, млекото и млеч-
ните производи. 
Недостаток на натриум (хи-
понатремија) се јавува при 
негов намален внес или 
зголемено губење (употре-
ба на диуретици, дијареа и 
повраќања). Симптомите се 
сува кожа, грчеви во муску-
лите, повраќање, сонливост 
и намалување на крвниот 
притисок.
Вишок на натриум (хипер-
натремија) е резултат на 

негово поголемо 
земање преку 
исхраната и води 
до задржување на 
течноста во орга-
низмот, појава на 
отоци, отежната 
работата на ср-
цето и зголемен 
крвен притисок.

Главен извор на калиум се 
житариците, мешункастите 
производи, банана, порто-
кали, домати и сл. Важно 
е да се напомене дека ка-
лиум не смее да се зема 
како суплемент, туку само 
по препорака на лекар и от-
како ќе се измери неговото 
ниво во крвта.
Недостаток на калиум (хи-
покалемија) се јавува при 
земање диуретици, по-
враќање и дијареа, а се 
манифестира со слабост, 
грчеви во мускулите и арит-
мии на срцето.

Вишокот на калиумот (хи-
перкалемија) се јавува про 
нарушена бубрежна функ-
ција и се манифестира со 
слични симптоми како и хи-
перкалмијата, бидејќи ста-
нува збор пореметување 
на преносот на импулсот 
до мускулите.

Продолжува...

МИНЕРАЛИ (МАКРО и МИКРОЕЛЕМЕНТИ)
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Macedonian Cooking with Sue Eastwood

Dear Readers, 
from this month’s issue, we are presenting our talented Macedonian cook Sue Eastwood who is known by the Macedonian community and 

worldwide for her cooking. She is popular on Facebook, and has her own group called 
“Macedonian Cooking and Culture” that currently has 25.5 thousand members. You can also see her amazing creations and fi nd out more 

about her in the newspapers monthly issue. We are super thrilled and excited to see what she has in store for us, and glad to see the Macedo-
nian traditional culinary continued and shared to the world. 

Macedonian Gevrek
Mouthwatering,savoury, chewy 
and soft Gevrek. 
Gevrek is a Macedonian bagel. 
I was fi rst introduced to the 

delicious Gevrek as a young 
girl at our Macedonian Church 
in Toronto. ( St Clements of 
Ohrid. My favourite part of go-
ing to church as a child ( for-
give me for this) was the part 
when we walked through the 

hall outside the chapel on the 
way to the car. There, a fold 
out old table was set up, and 
behind it was an older man. 

The man sold home 
made Gevrek and they 
were displayed on the 
table. He piled them 
in brown paper bags 
for you. I pleaded with 
my parents each time 
we walked by the ta-
ble. My parents usu-
ally caved in to me and 
stopped. It became 
a tradition for us and 
thus I looked forward 
to Sunday’s! 

His Gevrek was always per-
fect. Nothing you could buy in 
any store tasted like it. 
Now, keep in mind, I have nev-
er lived in Macedonia, so this 
was not merely nostalgia for 
me. These tasted great! 

I found this recipe and gave it 
a go. It promises to be Mac-
edonian style  Gevrek. It did 
not disappoint. While it is a lit-
tle bit of a fussy process, trust 
me that it is worth it. I fi nally 
found what tasted like what 
I remembered.I hope that it 
sparks memories for you and 
takes you somewhere wonder-
ful. 

Recipe 
Macedonian 

Gevrek
Ingredients 

•1 kg of fl our
•1 yeast cube (40 g)
•2-3 tablespoons oil
•1 teaspoon salt
•1 teaspoon sugar (not 
full)
•400 g of sesame seeds
•2-3 tablespoons 
honey.

Method 

1.Add yeast and sugar in a 
bowl for kneading and add 
about 100 ml of lukewarm wa-
ter..
2.Once yeast is activated and 
frothy, add 400 ml of lukewarm 
water, fl our, salt and oil.
3.Knead dough well until it is 
no longer sticky on hands and 
it is smooth .

4.Divide dough into small balls, 
depending on desired bagel 
size. Each of the balls are indi-
vidually rolled with hands to get 
long rolls which then connect 
to form a circle for each bagel. 

5.Immediately place bagels 
into boiling water where you've 
added the honey. We don’t 
want them to rise much at this 

point as they will become 
more diffi cult to handle. The 
amount of water and honey 
vary and depend on the size 
of the pot in which bagels 
are being boiled.

6.Bagel is cooked and 
ready to be removed when 
it rises from the bottom of the 
pot to the surface.

7.Remove from water with 
the help of a large kitchen 
spoon with holes and place 
directly into a bowl with ses-
ame seeds. Next place onto 
a greased baking pan or or 
parchment paper. 

8.Bake at 250 C degrees until 
bagels are nicely browned.

Macedonian style roasted peppers

There is no other food that screams “ I am Macedonian 
“ more than roasted peppers. We love them any which 
way. 

A Macedonian table is complete only when the peppers are 
set down. 
One of my favourite ways to enjoy them, is roasted and 
dressed whole. 
Most families have that one person that has a super high 
tolerance for spicy hot food - so make sure that you include a 
variety of spice levels on the serving plate. Keep them sepa-
rate and point them out. 

This pepper dish is delicious as a side, an appetizer or ( as I am known to 
do) with a hunk of crusty bread and belo sirenje ( feta ). 

To prepare :

Roast whole hot banana peppers , or sweet peppers like shepherd. 
Carefully remove the charred skin. 
Slit the peppers lengthwise but not all the way through. 
Arrange them on a plate. 
Sprinkle the peppers with garlic, chopped parsley and crumbled feta if you 
like. 
Drizzle all with extra salt and salt. 
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We are excited 
to announce 

AMSUT’s Ex-
ecutive Team for the 

2021/2022 academic year! 
This year’s team is comprised of 
ambitious and dedicated individu-
als who are excited to represent 
and celebrate the Macedonian cul-
ture at UofT! 
Interested in joining AMSUT? 
Become a member: Don't be shy! Here at AMSUT we are always 
looking for new members to expand our club, share their ideas 
and most importantly celebrate our culture together so please join 
us! 

amsut.mk

Association of Macedonian Students at the University of Toronto - AMSUT

NEWS

На  16 август 2021 година, членовите на Литературното Дру-
штво „Браќа Миладоновци“, секција при МПЦ Свети Климент 
Охридски од Торонто, a по иницијатива на поетесата и член-
ка на литературното друштво г-ѓа Вера Петрeвскa, помогнаа 
во основањето на новата библиотека при Црквата Свети Не-
дела во Ајакс. На оваа пригода присуствуваа пoголем број 
членови на литературното друштво кои, како донација, доне-
соа со себе книги од нивните приватни библиотеки, како и од 
библиотеката од Св. Климент Охридски.

Отворена библиотека во просториите на МПЦ Св. Недела, Ејџекс

,,Македонија- мојата потпора,, од Крум Монев – книга за неговите 
страдања како Македонец во бугарските затвори објавена на 

англиски на Амазон. Купете ја и дадете ваше мислење за да биде 
популаризирана, а преку неа и македонското страдање во Бугарија

Крум Солунов Монев
 (Оштава, 5 мај 1927 - Гра-

дешница,18 февруари 2001) 
бил борец за ослободување 
и обединување на Македо-
нија од нејзиниот пирински 

дел. Учествува во четата на 
Герасим Тодоров. Осуден и 
издржал 16 години затвор, 

одбегнувајќи ја поради мало-
летност смртната казна.

 3а својата нацио-
налност изјавил: 

Maкедонец - фана-
тичен до болка. 

Животопис
Монев е роден во селото 
Оштава, Светиврачка око-
лија, на 5 мај 1927 година. 

Заради тешката финансиска 
состојба, Монев завршува 
само 4-то одделение. Во 
„Македонија мојата потпо-
ра“ (стр. 36-37) многу ти-
пично го опишал осозна-
вањето на Пиринското 
Македонче како Македо-
нец, по отфрлањето на 
вештачки наметнуваната 
бугарштина во бугарските 
училишта и откривањето 
на вистинската негова 
татковина. Имено,
"...сè започнува со изучу-
вањето на стихотворбата 
од Иван Вазов – „Аз с’м 

б’лгарче“, меѓутоа, постепено 
потоа се појавува сомнежот 
дека „јас сум Бугарче“, реди-
ца историски факти го терaат 
разумниот да се замисли, и 
тој ја согледува заблудата, 
го согледува фалшот...,, 
Како младинец на организи-
раните собири по селата тој 
почнува да рецитира сти-
хотворби со македонска те-
матика. До крајот на животот 
си останува тврд и непоколе-
блив македонски патриот. Бу-
гарските служби со сигурност 
се најасно со неговите про-
македонски чувства, па така, 
кога требало да служи војска, 
не е определен за во бугар-
ската армија, туку е испратен 

во Трудовите војски, каде се 
испраќаат сите неблагона-
дежни, коишто немаат бугар-
ска национална свест (Турци, 
Македонци, Помаци, Власи и 
др.). Тие не се предодредени 
да се здобијат со воена обу-
ка. Но, наместо кадешто бил 
распределен, Крум Монев го 
фаќа патот за ајдучкиот Пи-
рин. Тоа се првите денови на 
1948 г.
На почетокот на 1948 година 
станува четник во 6-ти пирин-
ски одред на Герасим Тодо-
ров (наречен од комунистите 

„бандата на Герасим“). Во 
тритомната автобиографска 
хроника „Македонија мојата 
потпора“, „Злокобната 1948 
г. за Пиринска Македонија“ 
и „Змејот“ Крум Монев пишу-
ва дека на сите оние што во 
тоа време не се согласувале 
со постојниот комунистички 
режим во бугарската држава 
и барале обединување на 
Македонија им лепеле разни 
етикети. На Герасим Тодоров 
и на неговата „банда“, како 
што Бугарите ја нарекувале 
групацијата, бугарските про-

пагандисти им ги припишале 
сите злосторства што може 
да се замислат. По 9 март 
1948 г. Пирин планина е бло-
кирана од војска и милиција, 
а одредот е ликвидиран.
Moнев поминал долги годи-
ни низ бугарските затвори 
и до крајот на маченичкиот 
живот никогаш не ја предава 
македонската кауза и свое-
то македонско национално 
сознание.
Автор е на автобиографскиот 
роман "Змејот" и на споме-
ни, насловени "Македонија, 
мојата потпора", отпечатени 
на бугарски и преведени на 
македонски јазик. Тие содр-
жат огромна информација за 
страдањата на Македонците 
во Бугарија и одамна веќе 
станаа трн во око за бугар-
ските псевдоисторичари, 
одрекувачи на македонска-
та нација. Постои одреден 
интерес за нивно преведу-
вање на англиски јазик, што 
би било од голема корист 
за промовирање на нашата 
борба во светот.

Цитати
”Ах, Пирине, Пирине мој! 
Ти си ми најголемата гор-
дост. Ти си нашата чудес-
на легенда, ти најпосле си 
најголемиот и најубав бисер 

врз круната на поробената 
и парчосана Македонија!... 
Јас сум се заколнал дека во 
бугарска касарна моја нога 
нема никогаш да стапне... 
Јас одам да си го исполнам 
долгот кон Македонија, а не 
кон Бугарија!... Ако ја немав 
несреќната Македонија, дали 
одвај ќе успеев да оздравам 
како човек, кој оди со двете 
нозе и не се потпира на свои-
те раце, т.е. не лази!“  
”Обичните работници и изма-
чените селани се претставу-
ваа како ладнокрвни убијци и 
очајни михајловистички гла-
восечачи, бандити и разбој-
ници, кои тргнале да пљач-
каат, да убиваат и да вршат 
насилства, и тоа за лични ин-
тереси, за сопствено збогату-
вање. Таму сите се претста-
вени како закоравени агенти 
и бивши полицајци, крвожед-
ни изроди, кои се ставиле 
во служба на внатрешната 
реакција, на надворешните 
центри и разни шпионски 
централи; сите, без исклучок, 
сме претставени како очајни 
терористи, подготвени на 
секакви криминални дејства 
против сè уште незакрепна-
тата ‘народна власт...“ 
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Интервју со отец Александар Зашов, парохиски свештеник во 
Македонската Православна црква Св. Недела од Ејџекс

М(,,Македонија,,):
Отец вие сте најновиот 

свештеник кој од Македо-
нија допатува во Канада, 
поточно на службување 
во МПЦ Св. Недела во 
Ејџекс. Како се снајдовте 
во новата средина?

О. А.З ( отец Алек-
сандар Зашов): Јас 
како свештеник, цврсто 
сум убеден дека Господ 
ги испраќа своите свеште-
ници таму каде што се 
најпотребни. Благодаре-

ние на нашиот митропо-
лит г. Методиј, јас дојдов 
во една од најмладите 
црковни заедници овде во 
Канада. Да бидам искрен, 
овде наидов на прекрасни 
луѓе кои ми помогнаа да ја 
започнам мојата мисија и 
мојот живот овде. Плодо-
вите од мојата служба ќе 

се видат со текот на вре-
мето, но сега засега мојот 

прв впечаток е прекрасен, 
а верувам дека тоа ќе ос-
тане така. 

М:Верниците се вооду-
шевени од вашата профе-
сионалност, свештенички 
глас, љубезноста со која 
им приоѓате.  Какви се ва-
шите искуства?

О. А.З. Јас целиот мој 
живот се раководам спо-
ред двете најголеми Хри-
стови заповеди: 1. Возљу-
би го Господа твојот Бог, 
со сето свое срце, со сета 
своја душа, со сета своја 
сила и со сиот свој разум; 
2. Сакај го својот ближен 
како себеси. Трудејќи се 
да ги исполнувам овие за-
поведи, се обидувам кон 
Господа и кон моите ближ-
ни (парохјаните) секогаш 

да пристапувам со чисто 
срце, како добар пастир 
кој се грижи за своето ста-
до. Господ Исус Христос 
на секој свештеник како 
на пастир му поверува на 
чување верници (стадо), 
за кое треба да се грижи 
и постојано да се моли. 
Од овде произлегува це-
лата моја љубов и грижа 
за моите верници, моите 
парохјани.
М: Речиси целиот ваш 
работен век во Канада се 
одвива во услови на пан-
демија, колку е тешко да 
се извршуваат служби со 
ограничена присутност на 
верниците и особено во 
живо преку фејзбук?
о. А.З: Да, сите вие знае-
те дека јас дојдов во Кана-
да со моето семејство во 
март претходната година. 
Веднаш по моето доаѓање, 
фати болеста и практично 
целиот мој престој овде е 
во едни специфични ус-
лови. Но, благодарение 
на луѓето коишто се околу 
мене, да бидам искрен и 
не видов некоја посебна 
тежина. Можеби мене како 
свештеник, најтешко ми 
падна што поголемиот дел 
од службите се одвиваа 
зад затворени врати. Сето 
тоа беше пренесувано во 
живо и имавме многу вер-
ници коишто ги следеа тие 
служби, но сепак Црквата 
е изградена за во неа да 
се црквуваат нашите вер-
ници и се разбира, со го-
лема радост ја дочекавме 
веста дека може да при-

маме верници, ма-
кар и во ограничен 
број. Знаете, како 
свештеник, особе-
но тешко ми падна 
претходната годи-
на, кога бевме за-
творени за нашиот 
најголем празник, 
Христовото Воскре-
сение – Велигден. 
Секое излегување и 
давање благослов 
со зборовите: “Мир 
на сите” ми предиз-
викуваше огромна 
болка, бидејќи оние кои-
што ги благословувам во 
името на Господа,  не се 
физички присутни овде, 
во храмот Божји, туку се 
дома и од дома се молат. 
Но благодарение на Бога, 
сето ова помина и сега 
сме одлично посетени за 
празниците, а посебно во 
неделите. 
М: Црквата Св. Недела 
има нов фрескопис, а вер-
ниците се тие кои треба да 
помогнат дарувајќи сред-
ства за фреска со посве-
та на нивното семејство. 
Можеме ли да појасниме 
како изгледа тој процес 

и кои фрески ги имате во 
моментов…

О. А.З. Се оствари дол-
гоочекуваната желба да 
нашите верници, да се 
постават фреските на та-
ванот и балконот, но и да 
се дополнат и оние во хра-
мот. Голем дел од верни-
ците помогнаа дарувајќи 
средства за фрески со 
посвета, но останаа уште 
малку фрески кои не се да-
рувани. Управата на наша-
та Црква “Света Недела”, 
заедно со свештеникот, 
направи еден мудар по-
тег, односно, се поставија 
сите фрески, водејќи се од 
некои претходни искуства 
кога се поставувале фрес-
ки одкако ќе бидат дарува-
ни. Во моментов, имаме 
слободни фрески, па би 
набројал некои од нив: 
Големи сцени на таванот 
– Бегство во Египет, Со-
слушувањето на Пилат и 
Оплакување и погребение 
Христово.
На балконот се слободни: 

Св. Кузман и Дамјан, Св. 
Стефан, Св. Спиридон и 
други.
На куполата се апостоли-
те: Јован Симон, Андреј, 
Вартоломеј, Лука, Тома, 
Филип и др.
Останати се и Ангели, кои 
имаат прекрасна позиција 
на таванот над свеќите и 
на балконот.
Но најдобро е за било која 
информација, верниците 
да ме побараат мене или 
претседателот г. Славе 
Бунтески, ние сме спрем-
ни во секое време да им 
објасниме и да им дадеме 
список со слободни фрес-
ки. 
М: Ви благодарам отец и 
посакувам успешна рабо-
та и понатаму.
О. А.З: Ви благодарам 
и вам, коишто секогаш 
сте овде за нас и нашата 
комуна, што ги афирми-
рате нашите Македонски 
Православни Цркви и што 
секогаш го информирате и 
поддржувате нашиот Ма-
кедонски народ. 

Славе Бунтески 
претседател во МПЦ 

Св. Недела

Отец Александар Зашов 
свештеник во МПЦ св.Недела

ST NEDELA
 MACEDONIAN ORTHODOX 

CHURCH 
AJAX, ONTARIO

FOR BANQUET 
HALL 

RESERVATIONS 
CALL: 

(905) 426-5355
485 BAYLY ST W, 

AJAX, ON L1S 6M7
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МАКЕДОНСКАТА ПРАВОСЛАВНА ЦРКВА 
СВ. НЕДЕЛА ОД ЕЈЏЕКС 

ВЕ ПОКАНУВА НА:
СВЕЧЕН БАНКЕТ ПО ПОВОД 19 ГОДИШНИНАТА 

ОД ОСВЕТУВАЊЕТО

4-ти
 септември 2021 

Почеток во 19:00 часот

Цена 70 долари со вклучена вечера

Дојдете да ја помогнеме црквата Св. Недела. 
 Сите средства ќе бидат наменети кон 
нејзината успешна натамошна работа.

 Ви благодариме!

PHONE: (9
05) 426-5355

485 BAYLY ST W, A
JAX, O

N

 L1S 6M7
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Се наѕира ли крајот на пандемијата?
Немам одговор на прашање-
то од насловот, верувам 
дека ниту било  кој друг оз-
билен прогнозер моментно 
и во догледно време може 
да даде одговор на пра-
шањето. Можам да дадам 
одговор ист како што би го 
дале и многумина други ако 
прашањето е дали денес е 
подобро од пред еден месец, 
шест месеци или една годи-
на. категорично тврдам дека 
е подобро денес од било кога 
порано од самиот почеток на 
пандемијата и еве зошто: 
имаме вакцини против оваа 
чума! Денес во поразвиени-
те земји од светот секој кој 
сака да се вакцинира ја има 
таа можност. Со вакцината 
драстично се намали бројот 
на смртноста во развиените 
земји. Се прават напори од 
страна на богатите земји да 
овозможат вакцини за поси-
ромашните и најсиромашни-
те земји. 

   Во нашата домовина Ка-
нада секој кој сака да се вак-
цинира ја имаше и сеуште 
ја има таа можност. Повеќе 
од 75% од населението на 
Канада е вакцинирано и Ка-
нада е една од  неколкуте 
земји од развиениот свет со 
толкав процент  на вакцини-
рани лица.  Ипак, загрижува 
фактот дека една четвртина 
од населението одбива да се 
вакцинира, меѓу нив и голем 
број нашинци. Во разговор со 
нив за причините за невакци-
нирање нејчесто се користи 
одговорот  МИ Е СТРАВ. 

Во демократска земја како 
што е Канада никој не може 
да биде приморан да се вак-
цинира и тоа е се’ во ред но 
крајот на КОРОНА вирусот 
не ќе ноже да се стави се’ до-
дека човештвото на планета-
ва земја не се вакцинира.
Моето лично мислење е 

СРАМНО Е ДА НЕ 
И’ СЕ ВЕРУВА НА 
НАУКАТА ДЕНЕС 

Луѓето во светот до неодам-
на умираа од слепо црево, 
туберколоза, грип... Наспро-
ти тоа денес  голем број за-
болени од сериозни болести 
како срцеви, канцерогени, 
кожни и други по извесно 
време проведено во болница 
одат  опоравени дома. Тоа 
го прави науката.  Ако не е 
науката денес сеуште ќе до-
аѓавме  во Канада во дрве-
ни бродови, по домовите за 
осветлување ќе користевме 
фенерчиња со газија... На 
мојот татко две сестри по-
чинаа пред да доживеат три 
децении и еден брат на 50 го-
дини од туберколоза. . Дали 
некој денес умира од тубер-
колоза? Од слепо црево? од 
маларија?... 
   Ако една куќа ја зафати 
пожар, покривот во пламен, 

зидовите пукаат ... тоа не е 
коледарски оган, тоа е пожар 
кој треба да се да изгаси, да 
се изолира за да не изгори 
цела населба. Нешто слич-
но со денешната пандемија 
од вирусот Корона. Тврдо-
главоста во пандемија не 
помага во борбата со Корона 
вирусот и затоа оваа борба 
ќе трае малку подолго зашто 
светот е голем, а вирусот 
е присутен во секое место 
од светот. Поглаварот на 
Руската православна црква 
противниците на вакцината 
ги нарече ГРЕШНИЦИ. И тој 
има право да го изнесе сво-
ето мислење. Претседатели. 
премиери, кралеви, царови, 
доктори, ... на држави од це-
лиот свет јавно примија по 
една или две достапни вак-
цини. Ефектот од тие вакци-
ни и слепите лица можат да 
го видат. Огромен процент 
на  вакцинирани лица се да-
леку да бидат заразени од 

вирусот, а оној мал број кој и 
покрај вакцината ќе се зара-
зат со вирусот, без потешко-
тии ќе го преживеат истиот. 
Јас и мојата сопруга Љубен-
ка бевме во првите кои ги 
примија вакцините, веднаш 
потоа не следеа двте керки 
и синот. Тоа ни овозможи 
поблизок контакт со други 
наши роднини и пријатели со 
кои толку многу сакавме да 
се видиме, а не смеевме. Со 
вакцините слободно можеме 
да седнеме на маса во дво-
рот, се разбира со растоја-
ние, а по потреба и маска и 
секогаш да се чувствуваме 
безбедни. Без вакцина, ма-
ска и растојание е ризично.
На крајот да бидам јасен! 
За горните редови никој од 
производителите на вакцини 
не ме контактирал да напи-
шам било што во врска со 
вакцините од било чие про-
изводство, туку ако на овој 
начин можам да помогнам 

ако не повеќе на нај мал број 
на читатели на весникот да 
им докажам, да апелирам  
дека вакцината може да ви 
го спаси животот. Ако успеан 
барем на  едно лице да му 
го спасам животот, за мене 
ќе биде и успех и награда. 
И уште еднаш да повторам 
дека вакцината спасува жи-
вот. А што е поважно од жи-
вотот?

           Подготвил                                                                                     
Танас Јовановски

Македонија денес – куќа без стопан
Танас Јовановски

Во почетокот на седумде-
сеттите години од мина-
тиот век во Торонто беше 
формирано национално 
движење под името ОКМ 
(Ослободителен комитет 
на Македонија) по стапки-
те на истоимено движење 
основано претходно во 
европските метрополи, а 
предводено од најголе-
миот борец за слободна 
и независна Македонија 
Драган Богдановски. Овде  
немам намера да пишувам 
за она што го направи или 
не направи ова Движење 
(можеби во некоја друга 
прилика), туку целта и 
желбите на членството за 
слободна и независна Ма-
кедонија, односно отцепу-
вање од  тогашната  Југо-
словенската федерација. 
И не само отцепување од 
СФРЈ туку и обединување 
на сите делови на Маке-
донија.   Такво движење 
имаше и од  хрватските 
емигранти овде во  Кана-
да  но и други помали гру-

пи, за на крајот да им се 
оствари сонот на сите нив 
со падот на комунизмот 
и падот на Берлинскиот 
зид. Нажалост не траеше 
долго.  Референдумот во 
1991 година го потврди 
расположението на маке-
донските маси за независ-
ност како во земјата така и 
во диаспората. 
   Во слободна и независ-
на Македонија се изредија 
претседатели и премиери 
со различни убедувања, 
леви и десни: Киро Глиго-
ров, Љубчо Георгиевски, 
Никола Кљусев, Бранко 
Црвенковски... сите тие кој 
повеќе кој помалку рабо-
теа и сработија за нашата 
земја. На повидок беше 
сонот за СТАБИЛНА, сло-
бодна македонска држава!  
Се изградија споменици 
за заслужните историски 
личности од антиката до 
денес, се изградија па-
тишта, се донесоа  ми-
лионски странски инвести-
ции во земјата... И што се 
случи? Нормално, како и 
во секоја демократија че-

сто народот (избирачите) 
сакаат промена. Така на 
власт дојде аболициран 
лидер на СДСМ, со рака-
та на срце, со ум на кри-
миналец,  шарлатан без 
преседан, секое отворање 
на устата ЛАГА... Распро-
даде се’ што му дојде до 
рака од името на таткови-
ната до историјата, култу-
рата, образованието...
А народот?  Гордиот маке-
донски народ до последен 
излезе на Референдумот 
за  независна Република 
Македонија во 1991 годи-
на и го даде својот глас 
да си биде свој на своето. 
Да бидеме Македонци со 
сите придружни атрибути 
на една модерна држава. 
Националните институции 
станаа независни однос-
но  во служба на маке-
донските граѓани. Истото 
се случи и со Армијата на 
Република Македонија, со 
полицијата... Не  траеше 
долго. Дојде ненародна 
власт! Предавничка! Ара-
миска!... Продаде се’ што 
можеше да се продаде: 

името, историјата, образо-
ванието, позатвори чесни 
родољуби, испокраде до 
каде стигна и продолжува 
со тоа... 
   Каде е нашата гордост? 
Достоинство? Пред изве-
сно време мојот комшија 
ми рече дека гледал еден 
од настапите на наша-
та земја на Европското 
фудбалско првенство. Ми 
вели зошто Северна?  Ми 
се чинеше да пропаднам 
во земја. Што да му од-
говорам? Мојата гордост 
како Македонец е сведена 
на нула! Зошто во овој век 
и во овој свет морам да 
објаснувам кој сум и што 
сум? До кога вака?
   Деновиве меѓу нас се 
шират прикаски дека Зо-
ранчо Заев станал милио-
нер со продавање пиперки 
во Србија. Така тој рекол 
во интервју за  некој ср-
пски медиум. Мижи да те 
лажам!  Пиперкарот од 
Муртино Зоранчо Заев не 
стана милионер од пипер-
ки. Стана милионер од тоа 
што приграби се што мо-

жеше како градоначалник 
на Струмица. Од градеж-
ни објекти до земјоделски 
поседи!  И тоа продолжува 
да го прави до ден дене-
шен во цела Македонија.  
Тој е најголемиот произво-
дител на марихуана во 
Македонија и се сомневам 
дека тој лично го контро-
лира пазарот на дрогата 
во Македонија, а од дру-
га страна и контрола врз 
полицијата и целокупната 
судска власт.
Горниот текст го почнав со 
формирањето на ОКМ во 
почетокот на седумдесет-
тите гидини со надеж дека 
ќе ми олесни на душата. 
Напротив. Потешко ми е 
сега од било кога порано.  
Мислев и се надевав дека 
во самостојна и независна 
Македонија ќе чекориме 
напред во одбрана на на-
шиот идентитет. Она што 
Македонија го оствари во 
рамките на Социјалистич-
ка Југославија – иденти-
тет, јазик, име, историја 
отиде по ѓаволите. Ма-
кедонија раѓа херои но 

раѓа и ИЗРОДИ, еден од 
нив,  Зоранчо Заев денес 
ја води нашата таткови-
на. Ја води Македонија со 
корумпирана Комисија за 
антикорупција, Изборна 
комисија каја работи како  
рогови во вреќа, власт во 
која само неговиот збор 
може да помине, односно 
неговиот збор е закон... 
Ете до кое дереџе стигна 
македонската демократија 
за време на владеењето 
на Заев и неговите хули-
гани.
   Се прашувам каде се 
кријат односно во кои 
кабинети се кријат оние 
кои го предложија Заев 
за Нобелова награда? 
Ајде уште еднаш нека си 
ја пробаат среќата, нека 
го предложат за крал или 
цар на криминалот во  Ма-
кедонија и пошироко!. Тоа 
сигурно го заслужил и го 
заслужува.

Честит 8-ми Септември Ви посакува радио програмата 
,,Обединета Македонија,, од Торонто

Нека е честит и вечен празникот 8-ми Септември 
Денот на Независноста на Република Македонија, 

на сите читатели на весникот Македонија, на сите Македонци и Македонки, каде и да 
се наоѓаат насекаде во светот и во секоја македонска фамилија посакуваме: добро 
здравје , радост, благосостојба и вечна да ни е нашата Македонија! 

Од редакцијата на Македонското Патриотско Радио " Обединета Македонија".
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LOCATIONS: 
  190 Main St. N, Markham, ON    Tel: 905 471 9100

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

New patients are welcome to our Dental Family

kozovskifamilydentistry.com  Kozovski Family Dentistry

Successful Macedonian Businesses

416 - 750 - 8080       905 - 471- 9100

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

Dental Technician  
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МАКЕДОНСКАТА ПЕЧАЛБАРСКА САГА
ТЕЛЕФОНСКИ ИМЕНИЦИ НА МАКЕДОНЦИТЕ ВО ТОРОНТО

Кога пишуваме за иселениците во Канада или во било која 
друга земја, мора да се осврнеме и на печалбарството оти 
овие два поими (иселеник-печалбари) имаат иста поимска  
одредница, со исти или слични карактеристични особини а 
кријат заеднички архаични моменти од нивната смислена или 
очекувана логика. Единствената разлика  кај печалбарството 
е таа што во далечното минато, печалбарот  отсуствувал за 
неколку години да заработи колку што можел и повторно да 
се врати кај најмилите. Но во некои случаеви не било така, 
како што некој рекол “ колку што е парата слатка, толку е 
и горка”, а човекот како  човек, ќе ја избере слаткоста па 
така во такви прилики, печалбарот ќе почне да трага и да 
открива нови моменти а печалбарскиот временски претстој 
се продолжува  на  неопределен временски период. Тоа се 
правело  и поради ненаситност , нагон за да се постигне 
што повеќе , да се заработи многу. Оние што доаѓаат од 
помалите средини, малите села,  веднаш по враќањето на 
печалбарот или гурбетчијата ,селаните ќе речат се вратил со 
голема заработувачка или обратно, се вратил “ гол пиштол 
“, тој бил мрзелив, неработник, скитник, комарџија, пијаница  
и слично, тоа значело уценување и срам за фамилијата. 
И од тие причини поголем број се жртвувале, посебно 
младите печалбари кои сакале да ги импресионираат своите 
родители, да заработат многу пари , за да изградат куќи, да 
купат нивје, добиток, да отворат дуќани, оти така им ветиле 
на своите  родители посебно на своите вереници. Ќе бидел 
исмејуван оној кој ќе се врател со мала заработувачка, тие 
си имале  и своја клетва на која требало да се придржуваат. 
Знаеме дека печалбата  била тешка, неподнослива, клета  
дури и смртна. Сите оние кои ги напуштиле татковите  
прагови вечно ќе тагуваат за тоа свето место каде ги правеле 
првите чекорења, од каде излегол и првиот збор, првиот 
плач, првата смеа и првата радост.
Најмногу што го познава печалбарството, и што значи да си 
далеку од родниот крај, таа личност е Константин Миладинов, 
неговата носталгичност и тага кон родната грутка ја искажува  
преку песната “Тага за Југ” кој не случајно ја пишува за време 
кога се наоѓа во Москва, Русија.

…Дајте ми криља јас да си метнам 
И во наши страни да си прелетнам :

На  наши места јас да си идам,
Да видам Охрид, Струга да видам…

Само таму тој може да најде смиреност, утеха и 
расположение,  покрај посинетото  бисерното езеро што го 
крие секој негов шум и секоја негова тајна, тој само таму 
чувствува задоволство и драгост оти секој бран ја покрива 
неговата тага, секој шум му го отвора срцето, секоја капка му 
влева радост и милост во срцето. Оти тамо сонцето потопло 
грее, кристалното езеро му ја отвора душата, убавите 
планини и мирисот на планинското цвеќе му ја исполнува 
душата со радост, колку го привлекува она румено  и 
зажарено  лето, тој божји светол сјај, тој небесен вознес, и да 
замине од овој свет, Миладинов би сакал да го направи од 
родната Македонија, мирно, тивко, со заоѓањето на сонцето 
и гласот на кавалот, песната на птиците, оти само тие му се 
свои, мили и драги, блиски до срцето.
Како печалбар  можеме да го наречеме и Кочо Рацин, поет, 
борец кој се смета како основач на Македонската современа 
литература. Такви ги има и многу други наши познати 
личности што и нив маката и страдањата ќе ги натера  да 
заминат по потрага за подобар живот во некој друг не виден 
свет, таму да ја барат нивната среќа. Поетот, Кочо Рацин 
во многу негови песни се обидува да ни го отслика тешкиот 
печалбарски  живот во туѓина, тој работел во Бугарија, 
Србија и на други места, но во било која земја да се наоѓаш 
блиска или далечна таа не е твоја, туѓа е, непозната и ти ќе 
бидеш секогаш туѓ и осамен. Тој тоа најубаво ни го илустрира 
во песната “Проштевање” кога ја напушта својата вљубеница  
и ќе напише:

…снага  по туѓи палати оставам,
Снага во усти  ненаситни клавам, 

И дома-дома не ќе се вратам,
Не ќе ги пијам очите твои,

Не ќе ја  галам снагата  твоја…
За сето она време печалбарот надвор од неговото родно 
огниште, вечно ќе ја чувствува таа болка, таа осаменост, оти 
во својата земја ја оставил љубовта, таму му се корените, 
и тој копнеж, таа носталгија по минатото , по неповратното, 
и по пречувствителното  секогаш ќе му ја јаде душата, а 
мислата секогаш ќе биде присутна во него за повраќање кон 
напуштената  татковина, кон оние неповратни времиња. Овој 
нов свет што го пронашол не му е  својствен и никогаш нема 
да му биде мил, иако тој цел свет треба да се отвори а тој 
што ќе пронајде во него. “Можеби  ќе има полн џеб, но ќе 
остане за секогаш со празно срце” а тоа  боли многу.
Печалбарството, или иселеништвото на македонците ако 
така може да се нарече, оти овие два поими ги ставаме во 

иста категорија, се мисли дека започнало некаде во 1885 
година а како крајна дестинација се одбира Јужна Америка, 
крајбрежјето на Аргентина. Но сепак масовното иселување 
на македонците започнува некаде кон почетокот на 20 век, 
според некои податоци  се предвидува дека од 1991 година 
до денес од Македонија се иселиле преку 600 000 , што значи 
вкупниот број на македонски иселеници од сите делови би 
достигнал околу 2 милиони. И покрај она што Заев тврди дека 
блескаме, или она ветување дека ќе ги врател иселениците 
назад, а ние гледаме дека полни автобуси заминуваат секој 
дневно од Македонија со едносмерен билет. А еве сега ќе ја 
полниме државата со странски државјани. Можеби хумано  е 
да се помогни на Авганистанските бегалци, но ситуацијата 
во Македонија не е баш најсветла  за да се покажеме како 
спасители на човештвото, за   домашното население не е 
направено многу и згора на тоа сето ова случување беше 
оркестрирано  од Соединетите Американски Држави.
Во подалечното време се одело на печалба поради 
тешкиот живот на народот, условите на кој тој живеел, 
како и неподносливата експлоатација што го  вршеле 
разни експлоататори, тоа ни денес не е ништо по различно 
иљадници Македонци се приморани да ја напуштат својата 
земја, сигурно дека за нив тоа не е авантура или некаков 
опортунизам  туку чисто потрага  по подобар живот и 
посветла иднина за семејството.
Каков бил животот на печалбарот или на секој што го напуштил 

родниот дом, доволно е само  да ги слушнеме печалбарските  
песни за да го разоткриеме животот  во туѓина, овие се некои 
од песните што сум ги слушал уште како дете, премногу мал 
за да можев да ја разјаснам печалбарската сага но доволно 
свесен да ја видам таа душевна тага и јадови на многу наши 
комшии со кои живеевме , во нивните срца се забележуваше 
болно чувство. Овие се само неколку песни кои  јасно го 
протолкуваат македонскиот печалбарски егзодус: “ Кога 
тргнав Цвето  во туѓина”, “Параходот Донке , заминува” , 
“Туѓината пуста да остане” ,”Параходот ми пристигна” , “Дојди 
Радо испратиме",”Кажи,Кажи, облаче ле бело” ,”Возот браќа 
тргнува” ,   “Проклета да е Австралија”,  и други. Секој кој ќе 
ги слушне овие песни не може да не пропушти  некоја  солза 
, ние тоа ќе го правиме сите што ги пречекориле родните 
прагови по патот кон новата татковина, која никогаш нема да 
биде наша, барем јас така мислам.
Пак ќе речам дека печалбарството е проклетство ама пак  
не можеме да го избегнеме. Костадин ликот  во драмата на 
драматургот Антон Панов, печалбата ја нарекува “крвава  
пресвртница” и затоа тој одбива да прифати да оди на 
печалба, но сепак љубовта победува, тој оди на печалба но 
умира таму без да го виде единствениот син. Печалбарската 
сага во драмата “Печалбари” осветлува една епоха што е 
добро позната во едно време многу далечно, но истовремено 
и многу блиско. Пред нас стои љубов помеѓу сиромаштија 
и богатство, некој ке треба да избере само една опција. 
Костадин, љубовникот на Симка, сиромав не може да ги 
исполни барањата на чорбаџи  Јордан, таткото на Симка.  
Тој не ја прифаќа старата традиција да се давало големи 
пари за невеста(мираз), тој вели: “само стока    се купува со 
пари  а невеста се зема со љубов”. Костадин на својата мајка 
која инсистирала тој да оди на печалба оти срамота било да 
седи дома , тој ќе и рече: “ … Таму на секого си туѓ…нема со 
кого збор да промениш, солза да размениш! Не година, не 
две.  Години, години да извртиш,  скотски  да живееш, пари 
да збериш,  додека да имаш лице дома да си дојдеш!... Ако 
паднам  болен дали чорбаџи Јордан ќе праша за мене…дали 
ќе има кој кошула да ми размени, или јорган да ми фрли…
Ех црна и крвава е нашата печалба, мајко”. Тој како да си ја 
предвидел  својата смртт  за која ќе рече: “ Печалбата носи 
и среќа и смрт”.
Најмногу од македонските печалбари-иселеници во Канада 
се стационирани во Торонто а ги има  и во други градови 
и провинции, да набројам само неколку: Хамилтон, Оквил , 
Лондон, Кичинер, Кембриџ, Мисисага, Брамтон, Виндзор, 
Ванкувер , Калгари, Маркам,  Ејџакс  , Монтреал и други. 

Поголем број од нашите го одбрале токму градот Торонто  
како централно место, затоа што овој град  индустриски 
бил поразвиен од другите, но и тој одамна бил познат 
како мултикултурен град и така бил по привлечлив за 
иселениците. Македонците немале проблем за да се 
навикнат на различните култури и манири со кои овој град 
бил познат. Како што ми рече еден мој пријател, сега покоен: 
“ Па ние тука  не се чувствуваме како иселеници, или како 
што некои не викаат бегалци а други дури и дезертери, па 
што, кога земјата што најмногу ја сакаш ако не може да ти 
обезбеди сигурен живот , човекот е присилен да ја бара  
среќата некаде на друго место. Ние тука се навикнавме  и 
се чувствуваме како дома, маката ќе те научи на се , а ние 
со нас поднесовме се што е македонско, а таму ја оставивме 
љубовта а  тука ја  донесовме Татковината со сите оние наши, 
старински нишани и белези, култура,традиција, историја, 
јазик, обичаи, се што ја прави Македонија уникатна, таква ја 
наследивме и таква ќе ја оставиме на идните поколенија”. 
И во право беше, нашинците  тука и ден денес го чуваат тој 
аманет.
Македонците во Торонто уште со самото доаѓање почнаа 
да се организираат, да се здружуваат за животот да им 
биде сличен како и таму дома. Се  формираа  селски 
друштва, спортски клубови, добротворни, културни па дури 
и политички здруженија. Едно меѓу првите  друштва  беше 
културното-уметничко друштво “Македонка” со креаторот  
Алекс Петличков, таа повеќе од 60 години е афирматор 
на македонскиот фолклор и култура на овие простори и 
пошироко. Потоа на сцената се појави Организацијата 
Обединети Македонци, како културна-патриотска асоцијација 
која цели шест децении ќе биде алка за здружување и 
обединување на македонците во Канада и Америка.

ТЕЛЕФОНСКИ ИМЕНИЦИ

 Покрај многубројните организации, здруженија, клубови, 
весници, списанија, журнали, ТВ програми, радио програми, 
македонците во Торонто за да бидат во постојан контакт 
меѓусебе, информативно, тие ќе  почнат да издаваат 
телефонски именици.  Првите се појавуваат во помала 
форма, некои ги печатат по повод за некои специфични 
настани. Такви можам да ги забележам само овие, а сигурно 
постоеле и други. Со таков адресар излезе  фолклорниот 
ансамбл “Македонка” по идеја на нејзиниот кореограф Алекс 
Петличков, а другиот на добротворното  друштво “Брајчино”, 
кое во тој момент беше мошне активно кон одржување на 
старокрајнските  традиции и обичаи, а посебно на селските, 
така ќе речат братичани.
Во годините 1980-1989 во македонската заедница во 
Торонто ќе излезе од печат македонско-канадски деловен 
именик, а ќе ги опфаќа и соседните заедници каде што 
живеат македонци, како: Скарборо, Брамтон, Оквил , 
Стони Крик, Хамилтон, Мисисага и други. Уредувач на овој 
именик е Горнан Јовановски кој истовремено е уредник на 
радио програмата “Македонски свет”, каде  повеќе години 
се афирмира македонската култура , историја, пред се и 
македонскиот јазик.
Пред нас го имаме и вториот примерок, издание, едиција 
од 2007 година телефонскиот именик ( the greater Toronto 
area, macedonian business & telephone index), уредници на 
овој мошне значаен индекс, се  Џим  Павловски и неговиот 
син Бил Павловски. Тие истовремено се сопственици и на 
печатницата “future graphics” каде ќе бидат отпечатени 
неколку иљади примероци. Оваа печатница е во работна 
функција неколку години а поголем дел од печатарските 
работи, за потребите на македонските заедници се штампат 
токму во оваа издавачка куќа. Сопственикот Џим  Павловски 
многупати своите услуги , посебно за македонските 
православни цркви ги правел доброволно, бесплатно.
Третиот телефонски именик наменет за нашите иселеници 
во Торонто и околината се појавува како  насушна  потреба. 
Отпечатени се повеќе изданија  но овде како илустрација го 
имаме (2011 год. Изданије) под наслов “македонско-канадски 
деловен именик, macedonian-canadian business directory”. 
Овој именик кој е 7ми по ред го издава (canadian-macedo-
nian business network), чии уредник е Ник А. Кубуровски 
, продажба и маркетинг Ник А. Кубуровски, арт директор 
Милорад Ефтоски . Овој именик исто како и другите служи 
и како прирачник или водич 
кон се што е македонско, 
почнувајќи од античката 
историја на македонскиот 
народ па се до денешните 
збиднувања.

Горнан Јовановски
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Подготвил отец Емил 
Атанасов, парохиски 

свештеник при МПЦ „Св. 
Никола“ во Виндзор

St. Nicholas Macedonian Orthodox 
Church Community Centre

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

Phone: (519) 966-6257

Македонската Православ-
на Црква во Виндзор во 
последните два месеци, 
доживува зголемена посе-

теност и присуство на на-
шите членови и верници 
како на богослужбите така 
и на останатите настани. 
Ова се должи пред се' на 
олеснувањето на здрав-
ствените мерки коешто 
се случи во изминатиот 
период. Од празниците 
коишто ги прославивме 
литургиски во Црква, за 
истакнување е големиот 
семакедонски празник 
Илинден. Навистина е ра-

досно кога Црквата е пол-
на со луѓе, и ова ни дава 
повод да се надеваме во 
Бога за подобра и поспо-
којна иднина исполнета со 
здравје и мир, во нашата 
заедница, во нашиот на-
род насекаде и воопшто 
во целиот свет. Христос 
вели дека каде се двајца 
или тројца, таму е и Тој 
помеѓу нив. А, каде се 20-
30 или 80-100,  е тогаш 
се чуствува силно Божјо 

присуство.Литургијата за 
Илинден беше збогатена 
со учеството на пензиони-
раните свештеници Отец 
Александар, Отец Митко 
и Отец Илија. По Литур-
гијата, служевме Панихи-
да – помен за починатите 
борци и јунаци за слобод-
на Македонија од сите 
периоди. Нашата молитва 
и незаборав се наша об-
врска, како благодарност 
за жртвата која ја напра-

виле за нашата Татковина 
и за идните генерации.  
По богослужбата нашата 
Црква односно црковната 
Управа, организираше 
Илинденски Пикник во 
дворот на Црквата. Пи-
кникот беше доста посе-
тен и успешен. Многуми-
на наши луѓе дојдоа и со 
задоволство го поминаа 
денот со традиционална 
македонска храна, со ма-
кедонска песна, со оро и 

со пријатно дружење едни 
со други. После долг пе-
риод ова беше навистина 
потребно и посакувано. За 
музиката беа задолжени 
докажаните Ице и Васко, а 
со убавиот глас, со некол-
ку песни им се придружи и 
Теодора Талески.
Оваа година успешно се 
организираше и Турнирот 
во Голф на кој имаше го-
лем број на учесници.

Богато црковно и културно лето во Св. Никола 
од Виндзор

Музичарите Васко и Ице 
со Теодора Талески

Сегашниот и поранешниот свештеник
 Атанасов и Мустеников на заедничка 

служба

Отец Илија, отец Емил и отец  Митко

Празникот Преображение во црквата св. Никола

Претседателот на МПЦ Св. Никола од Виндзор Менде Талески 
(трет од лево)  на Илинденската прослава на црквата  

Илинденски пикник во МПЦ Св. Никола во Виндзор

Фотографии од голф турнирот. Годинашни победници се: 
Љубин Котевски, Џорџ Сарос, Алекс Шапарданис и Ник Вутчков.
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AS9100C & ISO9001:2008 Certified

VAC DEVELOPMENTS LTD

2270 Bristol Circle, oakville Ontario L6H 5S3

Bill Hristovski

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

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

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

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

Manual Machinist
Oakville, ON • Full-time

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

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

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

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

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

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

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

passion and enthusiasm for manufacturing quality products.

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

VAC Developments Ltd careers

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

http://www.vacdev.com
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Марко Панде 

Најголемиот македонски 
автомобилски парк во Канада

Јавете во COMSTOCK 
кај Панде и Марко 

Јадилебовски
Comstock Auto Service Ltd 

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

(905) 473-5625

Successful Macedonian Businesses

Канадско-Македонското Историско Друштво
 упатува честитки по 

повод
8-ми Септември Денот на Независноста 

на Република Македонија

поклонувајќи се на патриотското дело 
на сите борци за слободна Македонија, дело  

кое како факел свети и останува во 
незаборав за Македонците во Канада.

За многу години
 Македонци!
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Подготвил: прота 
ИЛИЈА ДОНЕВ

E – mail: ilijadonev@
gmail.com

Cell: 416. 898 – 0496

Според преподобниот Исак 
Сирин, човекот се состои од 
душа и тело. Човекот, како 
што говори тој, создаден е на 
таков начин, така што духов-
ното треба да има првенство 
над телесното, но не е така. 
Навистина, во почетокот ду-
хот имал првенство и бил 
господар над телото, но со 
паѓањето на човекот во грев, 
телото (плотта) го презело 
првенството над духот. Со 
гревот сите духовни сили се 
разградиле, па човекот пад-
нал во гревовна и ненормал-
на состојба. Според свети 
Исак, за да се врати човекот 
во првобитната состојба, по-
требно е покајание и вера во 
светото Евангелие, потребен 
е личен напор и подвиг во 
борбата со гревот. Ние мо-
раме да се зацврстуваме во 
добродетелите во содејство 
со Божјата благодат. Во по-
стојаната борба со неприја-
телот на нашето спасение 
– ѓаволот и гревовите, ние 
постојано јакнеме сè повеќе 
и на таков начин постигнува-
ме повисок степен на скапо-
цениот живот и се искачува-
ме „од сила во сила“. Така, 
ние постојано тежнееме кон 
единство со Бога и ја побе-
дуваме својата грешна при-
рода, достигнуваме блажен-
ство и достигнуваме животна 
цел и назначување.
Според Исак Сирин, постојат 

три степени во моралниот 
живот, кои постепено го во-
ведуваат човекот од несовр-
шенство во совршенство.
Првиот степен е оној, во кој 
преовладува телото и гре-
вовната содржина. Свети-
те отци него го нарекуваат 
„плотски“ или „противприро-
ден“ степен;
Вториот степен е борбата со 
гревот и зацврстувањето во 
добродетелите, каде што се 
изедначува телесната и ду-
ховната страна на човечката 
природа;
Третиот степен е вишиот ду-
ховно-созерцателен живот, 
каде што преовладува духот. 
Свети Исак Сирин него го 
нарекува „духовен“ или „на-
тприроден“ степен.

ПРВИОТ СТЕПЕН
Светителот бил убеден 
дека секој човек, во својата 
падната природа, носи на-
клонетост кон гревот. При 
една ваква состојба, постои 
активно влијание на светот и 
ѓаволот врз човекот. Ѓаволот 
постојано се труди да ја по-
ддржи ваквата гревовна со-
стојба кај човекот. Под влија-
ние на светот и ѓаволот, оваа 
човечка наклонетост кон гре-
вот, на крајот преминува во 
состојба на мисловна страст, 
а преку направеното дело се 
појавува како грев. Кога гре-
вот ќе завладее со нашето 
тело и душа, тогаш почнува 
да произведува погубител-
ни последици, со тоа што ги 
разорува силите и својствата 
на нашата природа. Постоја-
но грешејќи, ние едвај може-
ме да го забележиме во нас 
вроденото добро, па иако 
сме во гревовна состојба, 
сепак, тоа добро е присутно 
во нас. Значи, човекот од 
раѓањето има наклонетост 
кон гревот, а во почетокот 
таа наклонетост во нас стои 
како „мртов грев“. Кога тој 
првороден грев, мртов грев, 
или како уште се нарекува 
„наклонетост“, добива повод, 
кога ќе биде предизвикан на 

дејство, па тогаш пламнува 
во жив развој, се остварува 
и ја открива целата своја 
суштина. Како што рековме, 
гревовната наклонетост не 
ги поттикнува внатрешните, 
туку надворешните искуше-
нија, кои со полна согласност 
на волјата преминуваат во 
дела. Внатрешната наклоне-
тост е најважна за извршу-
вање на гревот, зашто ако 

ја нема неа во нас, тогаш 
надворешните искушенија, 
светот и ѓаволот, не би може-
ле никако да дејствуваат врз 
нас. Свети Исак Сирин гово-
ри: „Додека го носам врз себе 
Адамовиот образ, неопходно 
ги носам во себе и Адамови-
те страсти“.
Со паѓањето во грев зара-
зена е волјата, која дотогаш 
постојано била насочена 
кон вишиот духовен свет. 
Во гревот, човекот се наоѓа 
во плотскиот свет, кој е во 
нижа и неприродна состојба. 
Како разултат на постојано-
то тежнеење кон телесното, 
плотското, човекот слободно 
може да се нарече – плотски. 
Свртен кон плотското, влија-
нието на светот врз човекот 
постанува сè посилно и све-
тот, со својата богата разно-
ликост го опседнува човекот, 
па така врши и големо влија-
ние врз душата. Тоа влијание 
се извршува преку сетилата, 
со кои душата е презафате-

на со материјалниот свет, а 
не со духовниот. Мораме да 
нагласиме и да го разграни-
чиме тоа, дека светителот не 
ја смета материјата за зло. 
Страстите претставуваат 
внатрешен, моќен придви-
жувач на гревовната накло-
нетост. Според својата содр-
жина, тие можат да бидат 
телесни и духовни, или заед-
но измешани – телесно-ду-

ховни. Тие се раѓаат и во 
душата и во телото, и тоа во 
безбројни форми. Страстите 
ги раѓаат гревовите. Гревот 
не се случува без договор 
со страстите. Кога страста 
ќе созрее, тогаш настанува 
гревот. Наклонетоста кон 
гревот е основа за страстите 
на душата, корен на гревот 
и негова сила, која го раѓа. 
Гревовите и нивниот степен 
се условени од нивното уче-
ство, со содејство на сло-
бодната волја, внатрешните 
чувства и силата на разви-
вањето на гревот.
Од погоре кажаното, може да 
се заклучи дека има гревови 
кои ги правиме свесно и сло-
бодно, а има и гревови кои 
ги правиме според нашата 
немоќ, од незнаење и не со 
слободна одлука. Направе-
ните според немоќ треба да 
бидат простени, а оние, кои 
се направени според слобод-
на одлука, треба да заслужу-
ваат казна. Гревот длабоко 

проникнал во сите човечки 
клетки, менувајќи го целото 
негово битие и сите душевни 
сили. Во умот гревот е при-
чинител на заборавот, или, 
пак, исчезнале знаењата, кои 
ги имал претходно. На таков 
начин во срцето се создаваат 
многу наслади, а во волјата 
многу поседувања, односно, 
волјата постанува презафа-
тена од разни и непотребни 
нешта.
Човечкиот ум е во гревов-
на состојба и како таков 
постојано е насочен кон на-
дворешниот свет. Умот е 
преокупиран и насочен кон 
она, што му пренесуваат 
сетилата, а тоа се мноштво 
најразлични земни нешта. На 
таков начин мислите во умот 
се врзуваат и кружат, па ги 
раѓаат страстите. Страстите 
се раѓаат во умот и не можат 
да се појават без кружење на 
мислите. Доколку умот лебди 
и кружи по разновидните и 
безбројни нешта од видли-
виот свет, не задржувајќи се 
долго ни на една, дотолку 
повеќе слабее, ја губи своја-
та моќ и го помрачува созна-
нието.
Срцето (чувството). Како што 
умот лебди и кружи по пред-
метите од видливиот свет, 
така и човечкото срце (чув-
ството) е расеано и пусто. 
Празнината на срцето во ни-
што не Го следи Бога. Срцето 
се радува и тежнее за задо-
волство по многу најразно-
видни нешта. Нормално, тоа 
во нас создава ладен однос 
кон Бога. Во ваква состојба, 
човечкото срце е исполнето 
со страсти и опстанува ладно 
и бесчувствително кон секое 
добро. Од тежнеењето за за-
доволство следува горчина-
та, па затоа срцето доаѓа до 
состојба на заматеност.
Човечката волја е во грешна 
состојба. Таа се одрекла да 
ја исполнува Божјата волја, 
па на таков начин преминала 
во самоволие и самоугоду-
вање. На таков начин волјата 
е свртена во потрага по свои-

те желби и страсти. Токму за-
тоа таа е расеана и распната 
меѓу земните творби и влија-
нијата на страстите. Затоа 
човекот самиот се прави да 
биде неспособен да владее 
со своите мисли, чувства и 
желби.
Страстите се неприродни и 
противприродни во човекот. 
Доброто е природно, а гре-
вот-злото, е неприродно во 
човекот. Страстите дејству-
ваат во секого, кој на себе 
носи тело, сакал тој, или не 
сакал. Почетокот и коренот 
на страстите е во телото, 
а душата ги прифаќа преку 
соединувањето со телото. 
Страстите не се ништо при-
родно во нашата душа. Ако 
во душата тие би биле при-
родни, тогаш, зошто душата 
од нив би претрпела ште-
та. Според тоа, страстите 
и гревовите се неприродни 
за човечката душа, па за-
тоа гревовната состојба на 
човечката душа е наречена 
плотска, противприродна 
или неприродна состојба.
Иако човекот се наоѓа во 
страстна, плотска состојба, 
сепак, нашиот ум има при-
родна моќ да тежнее кон 
созерцавање на Бога и може 
сам од себе да се придвижи 
кон добро. Тоа го може, за-
што доброто е всадено во 
нашата душа. Од тоа се раѓа 
верата и стравот од Бога – 
чувствата кои ги имаат сите 
луѓе. Значи, според Исак 
Сирин, човекот го носи во 
себе како природно она што 
е добро, а страстното и она 
што е зло – како неприродна 
состојба. Наоѓајќи се меѓу 
овие две состојби на природ-
но и неприродно, човекот не 
може да се ослободи од вто-
рото, без помош од страна. 
Таа помош на христијаните 
им е дадена во светите Тајни 
и во искупувањето воопшто.

(Продолжува)

 МОРАЛНОТО УЧЕЊЕ НА ПРЕПОДОБНИОТ ИСАК СИРИН  

Честитки по повод  8-ми Септември Денот на Независноста на Република 
Македонија ви упатуваат членовите на литературното друштво 

Браќа Миладиновци  при МПЦ Св. Климент од Торотно
со претседателката Маја Доневска Ивановска.

Македонска Заедница
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БЛАГИЦА ДАФОВСКА – ПРОСВЕТИТЕЛ ВО МАКЕДОНСКАТА КОМУНА ВО ТОРОНТО 
ДЕЛ ОД ВИСТИНАТА ЗА МАКЕДОНКИТЕ ВО КАНАДА 

Во Македонската православна црква "Св. Климент Охридски" во Торонто, благодарение на  Благица Дафовска, во 
Дополнителното училиште на македонски јазик се продолжуваат традициите за негување на мајчиниот јазик. Затоа 
грижата за најмладите македонски генерации, за милите деца, е дел од работата на управите на црковната општина.

Македонскиот јазик има 
своја долга историја. Уште 
во IX век, врз основа на 
еден од македонските 
дијалекти, на оној што се 
зборувал околу Солун, е 
создаден првиот литерату-
рен словенски јазик. Тоа е 
старословенскиот литера-
турен јазик на кој темелите 
му ги поставиле браќата 
Свети Кирил и Методиј. Тој 
јазик го употребувале со 
векови и други народи (бу-
тарскиот, српскиот рускиот 
и др ), внесувајќи во него 
елементи од своите народ-
ни јазици.
Процесот на употребата 
на македонскиот јазик во 
литературата бил многу 
побавен и потежок отколку 
кај другите јужнословенски 
јазици, поради специфич-
ните услови во кои се раз-
вивал македонскиот народ 

до своето конечно ослобо-
дување, во својата историја 
бил најдолго време под ро-
пство.
Македонскиот јазик не само 
што се употребува во Маке-
донија, туку тој претставува 
средство за комуницирање 
и среде македонското исе-
леништво. Во црквата "Св. 
Климент Охридски"
во Торонто, особено во до-
полнителното училиште на 
македонски јазик се продо-
лжуваат традициите за не-
гување на мајчиниот јазик. 
Затоа грижата за најмла-
дата генерација, за милите 
деца, е дел од работата 
на управите на црковната 
општина.
Посебно не се штедат си-
лите и времето кога е во 
прашање долгот што го 
имаат сите, а тоа е маке-
донската младост да го учи, 
да го научи и да зборува, да 
пишува и да чита на мајчи-
ниот македонски јазик. Тие 
навистина го научуваат и го 
паметат јазикот на своите 
татковци, мајки и дедовци, 
донесен од Македонија во 
новата демократска канад-

ска средина.
На тој начин, дечињата ги 
паметат и се гордеат со 
своето потекло со своите 
корени и секогаш се бли-
ску и најблиску до татко-
вата Македонија, учејќи ја 
историјата, учејќи ја гео-
графијата, дознавајќи што 
повеќе за македонските 
револуционери, востанија, 
борби, за македонските 
реки, езера, планини, села 
и градови.
Така, ќе научат, ќе дознаат 
и ќе запаметат многу по-
веќе за својот род. Ќе знаат 
колку е скапа слободата, 
колку беше исчекувана и со 
каква радост дочекана де-
нешната самостојна држа-
ва Република Македонија.
Еден од просветителите 
во македонската комуна во 
Торонто е, секако, Благица 
Дафовска. Таа е родена во 

убавото и познато македон-
ско село Бабино, Демир 
– Хисар, во областа Же-
лезник, неколку километри 
северозападно од Демир 
Хисар, во југозападниот 
дел на Македонија.
Бабино е најпознато по 
најголемата приватна би-
блиотека во Македонија, 
приватната библиотека 
„Ал-Би“ сопственост на 
Стево Степановски, која 
брои над 20.000 книги, по-
ради која го посетуваат 
многубројни туристи.
Библиотеката „Ал-Би“ во 
Бабино е куќа со традицио-
нален изглед, со етно-соба 
и амфитеатар, основана 
во 1882 година. Резултат 
на тривековна колекцио-
нерска работа, и поседува 
значителен фонд на ретки 
и уникатни книги, од кои 
најстарата е Арапски реч-
ник од 1307 година. Први-
те книги биле донесени во 
далечната 1882 година и 
тоа од Багдад, Техеран, 
Дамаск, Истанбул, Анкара, 
а се печатени на персиски, 
старотурски, арапски јазик.
Во Библиотеката „АЛ-БИ“, 

вгнездена под дабовата 
шума на демирхисарското 
село Бабино, се чуваат и 
се изложени првиот број 
на Македонскиот право-
пис, примерок од првото 
издание на македонскиот 
Буквар, првото издание на 
весникот „Нова Македо-
нија“ отпечатен во селото 
Горно Врановци и првиот 
примерок од книгата на 
Ванчо Николески, „Волшеб-
ното самарче“.
Во овој дом на илјадници 
книги се одвива вистинска 
космичка драма на духот. 
Овде зборот живее со сета 
сила и магија, а клуч за 
влез во овој културен топос 
е благиот збор, вели Сте-
во Степановски, сопстве-
ник на библиотеката. Тој 
е пријател на авторот на 
овие редови, Славе Катин, 
кој на библиотеката има по-
дарено дваесеттина дела 
од неговата публицистичка 
дејност, за да бидат заедно  
со Зборникот на народни 
песни на браќата Милади-
новци, печатен во 1891г.
Црквата “Свети Климент 
Охридски”
Според класификацијата 
на Министерството за ло-
кална самоуправа, Баби-
но спаѓа во категоријата 
ридско-планински села. 
Тоа е сместено во средиш-
ниот дел на поранешната 
Општина Сопотница, а се 
наоѓа на двете страни на 
Бабинска Река, притока 
во изворишното сливно 
подрачје на Црна Река, на 
источниот дел од Плакен-
ска Планина. Лежи на 2 
километри од патот Киче-
во - Демир Хисар. Оддале-
чено е 45 км од Битола, а 
35 км од Кичево, со кои е 
поврзано со асфалтен пат. 
Се работи за ридско село 
кое се наоѓа на надморска 
височина од 750 метри.
Во Бабино е родена Благи-

ца Дафовска, која го завр-
шила своето осумгодишно 
образование во Демир Хи-
сар. Потоа, во Битола завр-
шила средно образование 
и Педагошка академија, 
група македонски јазик и 
литература. Меќутоа во 
далечната 1970 година со 
своето семејство  се пресе-

лува во  Торонто, Канада.
Речиси триесет години 
Благица работи како на-
ставник во македонското 
црковно училиште „Св. Кли-
мент Охридски“, а воедно 
работи и како преведувач. 
Во 1994 година Дафовска 
е еден од иницијаторите за 
формирање на македонско 
одделение во училиштата 
во кои македонскиот јазик 
е застапен во „Интерна-
ционален јазичен програм“ 
каде и денес работи во учи-
лиштето Дифенбакер.

Дафовска е автор на поет-
ската збирка „Ноќ во Кана-
да“, а од која е извадена 
песната: „Болештина во 
Бабино“ и под истиот нас-
лов секоја година се отва-
раат Бабинските средби 
во нејзиното родно село. 
Добитник е на многубројни 
награди и признанија меѓу 
кои и од Обединети Маке-
донци“ од Торонто.
Таа ги учи учениците да го 
сакаат македонскиот јазик, 
бидејќи елементи од ма-
кедонскиот народен говор 

почнуваат да влегуваат по-
широко во делата со црков-
на содржина (дамаскини) 
во XVII век. Во XIX век, во 
времето на македонската 
национална преродба, се 
појавуваат писатели кои 
пишуваат на македонски 
јазик (Константин Милади-
нов, Григор Прличев, Рајко 
Жинзифов, Јордан Хаџи 
Константинов-Џинот и др).
Подоцна, а посебно меѓу 
двете светски војни, се по-
јавуваат писатели кои пи-
шуваат на чист македонски 
јазик, земајќи го за основа 
на литературниот јазик, 
централното македонско 
наречје: прилепскиот, ве-
лешкиот и битолскиот го-
вор, во што извршил голе-
мо влијание Крсте Петков 
Мисирков.
Особено со своите дра-
ми од народниот живот 
се истакнале Војдан Чер-
нодрински со "Македонска 
крвава свадба", Антон Па-
нов со "Печалбари", Васил 
Иљоски со "Чорбаџи Тео-
дос" и Ристо Крле со "Па-
рите се отепувачка", a co 

својата поезија Кочо Рацин 
со "Бели мугри", Коле Не-
делковски со "Молскавици" 
и др.
Децата се големата радост, 
гордост, надеж, постоење и 
иднина. И сите досегашни 
учители со огромен жар и 
љубов работеа и ги учеа, ги 
воспитуваа и ги образуваа 
најмладите. Повеќето од 
тие што работеа во учили-
штето навистина направија 
речиси пионерски, восхиту-
вачки резултати, меѓу кои 
посебно место има настав-
никот Блага Дафовска, која 
од почетокот до денас е со 
децата.
Кога излегуваат од учи-
лишните клупи дечињата 
знаат за македонското име, 
постоење, култура, обичаи. 
За се’ она што е Македонија 
како заедничка татковина. 
Пресреќни и презадоволни 
дечињата велат дека Ма-
кедонија во срцата свои ја 
носат, неизмерно ја љубат 
и најубавите песни  ги пејат 
за дедовската земја Маке-
донија.
Благица Дафовска е еден 

од првите членови на Лите-
ратурното друштво „Браќа 
Миладиновци“, кое работи 
во состав на Македонската 
православна црква „Свети 
Климент Охридски“. Дру-
штвото е формирано на 6 
март 1987 година, кога се 
одржа состанок на исто-
мисленици кои истакнаа 
дека од пресудно значење 
и повеќе од потреба е да 
се формира литературно 
друштво во македонската 
иселеничка средина во Ка-
нада.
Записничарот ќе забележи 
дека на тој состанок биле 
присутни: Вера Вржовк-
са-Петревска, Стефан Бук-
чев, Драгица Белчевска, 
Никола Белчевски, Благица 
Дафовска, Ристо Милја-
новски, Алексо Лозановски, 
Танас Јовановски, Перса 
Гиневска, Петар Гиневски, 
Драгица Димовска, Ратка 
Шапас, Тони Марковски и 
Михајло Дафовски.
Минаа само десетина дена 
и на 16 март 1987 година 
беше избран првиот упра-
вен одбор на друштвото, во 
состав: Благица Дафовска, 
претседател, Никола Бел-
чевски, потпретседател, 
Драгица Димовска, секре-
тар, Ратка Шапас, благај-
ник, и Вера Петревска, ко-
ординатор, кои раководеа 
со активностите две годи-
ни.
Во 1989 година избран е 
нов управен одбор, во со-
став: Драгица Димовска, 
претседател, Алексо Ло-
зановски потпретседател, 
Рада Видиновска, секре-
тар, Вера Петревска, бла-
гајник и Весна Карапетро-
ва, координатор.
Тоа е време кога членство-
то на друштвото значител-
но се зголемува, па според 
податоците во списанието 
"Литературна мисла", год. 
2, 6р. 3, септември 1990 
година, неговиот број из-
несува 46 редовни и 10 по-
чесни членови на црквата 
и на други асоцијации во 
Македонската комуна во 

Торонто.
Пишува Славе Катин

Почитувани читатели, во ова издание на весникот 
,,Македонија,, Вашата омилена рубрика ,,Поезија со Повод,, 
која подолго време ја уредува нашата ценета соработничка, 
наставничката по македонски јазик и литература Блага 
Дафовска наместо нејзиниот избор на поезија посветена на 
личности и настани од македонското минато и сегашност, 
ви го пренесуваме текстот посветен токму на госпоѓа 
Дафовска чиј автор е реномираниот македонски писател и 
публицист Славе Катин. Уживајте во следните редови, а на 
Блага среќен почеток на новата учебна година.
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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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MakBiz.Net 
International online business directory of Macedonian 

Businesses and Professionals

Phone: 416 -299-7710
Cell: 647-962-7710

,,Оро Македонско,, 
Радио Програма на македонски јазик

Detroit: Saturday 3:00pm WPON 1460AM,
Sunday 8:00pm WNZK 680AM

& Chicago: Sunday 3pm WNWI 1080AM

Stanka Karapanceva, 
Real Estate Sales Representative

stanka@rogers.com
t.416-975-5588 c. 647.237.9330 

f. 416.975.8599
wwww.foresthillyorkville.

com

28A Hazelton Avenue
Toronto, ON M5R 2E2

MYNET - Macedonian Youth Network
mynet.to@outlook.com  Community Organization · Nonprofi t 

Organization

With the blessing of his eminence Metropoli-
tan Metodij, the Macedonian Youth Network 
(MYNET) operates as the youth section of St. 
Clement of Ohrid Macedonian Orthodox Cathe-
dral in Toronto. Founded in 2015 as the Youth 
Committee of St. Clement, the goal has always 
been to provide Macedonian Orthodox Youth 
with the opportunity to connect with one another, 
organize events, activities and trips catered to 
Macedonian youth of all ages, and actively pro-
mote and preserve the Macedonian culture and Macedonian Orthodox 
faith.
MYNET aims to create a positive impact in the church communities of the 
American-Canadian Diocese of the Macedonian Orthodox Church, creat-
ing cohesion among all Macedonian youth organizations and establishing 
stronger ties between social, cultural and religious characteristics 

of what it is to be 
Macedonian.
Today, MYNET 
at St. Clement 
plans dances, 
trips, fundrais-
ers, humanitar-
ian activities and 
a variety of other events for Macedonian youth. MYNET also works close-
ly with the new parish priest, Father Saso Celeski as our spiritual leader. 
We also thank previous parish priest, Father Ilija Donev for his guidance 
in forming the group.

MYNET seeks to strengthen the Macedonian identity and Macedonian 
Orthodox faith amongst Macedonian youth and keep our church commu-
nities alive and strong for generations to come.
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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.
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Real Estate specialist 44+years experience Residential & 
Commercial investment 

        Секоја сабота 
од 9-10 на  CHKT AM 1430

Tel. 905-265-2197
dimovskid@rogers.com
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Септември  Низ Годините

                   
Оче наш,

Ти, кој си на небесата,
да се свети името твое,
да дојде царството твое,

да биде вољата твоја, 
како на небото,

така и на земјата.

Оче наш ,
Ти, кој го прати светиот 

пророк Илија
да ни ја каже волјата твоја

дека ќе дојде тој ,
синот твој и татко наш

во кого ти се отелотвори
да ни го покаже патот

и светлината со љубов 
исполнета

та ни ја дари душата своја
срцето и сета љубов ,
на нас правоверните

И тргнавме,
тргнавме по патот ти каде 

што не испрати, 
Го молевме првоврховниот 

Апостол
 Свети Павле да дојде во 

Македонија, 
да дојде и ни ги просвети 

мислите и душата,
со Света Лидија прва 

правоверна Македонка 
крстена,

преку Кирил и Методиј го 
испративме

зракот божји,
 до сите браќа по крв,

да станиме браќа по вера,
да го славиме името твое,

де се сакаме,љубиме,
да се почитуваме.

Но скршнавме.!

Не' воведе во искушение
а не' измами лукавиот.

Та одбравме грешни пастири
да не' водат по грешен пат

нас, стадото твоје.
Како во старата земја

колевката наша Македонија.

Та да се снебити
се' што се создало, 

од памтивек до денеска,
со крв од мажишта и мајки

јунаци небројни борци
загинати илинденци, 

бранители.
Така и во целиот свет

каде што газиме
не водат грешници 

та го поганиме минатото
дедовината
светоста.

алчности,
 болести,
Зрачења,
погансва,
вакцини,

војни подмолни,
лажни визии и ветувања ,

илузии на недокажани,
заблудени деструктивци,

наезаситни лакомци изроди.
 

А свети Илија 
кој се вознесе на небото

по волјата твоја
со огнената кочија татни ,

грми и светка
не потсеќа и предупредува 
да не скршнуваме од патот.

да не е взалуд жртвата 
Христова.

Нека на овој ден,      
Илинден   ,

ние стадото твое,
се заветиме. 

Да ја слушаме волјата твоја,
Да ги спомнеме 

Илинденците
јуначиштата ,татковците
дедовците, мајките наши
да ги сакаме ближните

и да сееме мир и љубов
за да жнееме радост и 

среќа.
и нека им е вечна слава на 

сите
што си го дадоа животот за 

нас
потомците нивни.

Оче наш 
Ти кој си на небесата

Нека се свети името твоје
Нека биде волјата твоја

Амин.
Зоран Ивановски
19 декември 2020

Илинденска Молитва

1 септември традицио-
нално е прв училиштен ден 
во Република Македонија. 
Учебната 2017/2018 година 
за јавните основни и средни 
училишта ќе почне на 4 сеп-
тември.

На 2 септември 1944 
година ослободен е Демир 
Хисар. Градот се наоѓа во 
ридско-планински регион, 
а мал дел по течението на 
Црна Река е низински. Посе-

бен знак на одбележување 
на оваа област се планините 
Бигла, Илинска и Плакен-
ска Планина, на која што се 
наоѓа и највисокиот врв од 
2.000 м, кои што ја одделува-
ат Демирхисарската област 
од Преспанско-охрид-
ската област. Поради 
богатството на овие 
планини со железна 
руда, и областа го до-
бива името Железник 
или Железнец, кое се 
менувало во завис-
ност од владателите 
во различни периоди. 
Демир Хисар е име 
што Турците го дале 
на оваа област што би 
значело Железна Пла-
нина. Тоа е името што 
и денес го носи. Денес, 
Демир Хисар е урба-

низирана населба од градски 
тип која ги има сите услови 
на мало гратче. Изградена е 
електрична мрежа, водовод, 
одводна канализација, ас-
фалтирани улици и поврзана 
е со современ коловоз со 

соседните градови Би-
тола, Крушево, Кичево и 
Прилеп.

На 3 септември 
1921 година во Кума-
ново се родил истакна-
тиот македонски парти-
зан од НОВ Христијан 
Тодоровски-Карпош. 

Бил убиен од страна на 
бугарскиот окупатор на 7 
февруари 1944 г. за време 
на нападот на бугарското 
воено и полициско упо-
риште во селото Билјача, 
Прешевско.Прогласен е 

за народен херој на 29 
јули 1945 година.

На 4 септември 
1996 година во Народ-
ната банка на Репу-
блика Македонија се 
промовирани новите 
македонски пари, со 
нов дизајн, кои беа пу-
штени во оптек на 8 сеп-
тември 1996 г.

На 5 септември  1997 
година  во Калкута, Ин-
дија почина Мајка Тереза 

или Света Тереза од Калкута 
(родена во Скопје, 26 август 
1910) - католичка калуѓер-
ка, добитничка на Нобелова 
награда за мир и светица во 
католичкиот свет. По повод 
100 години од раѓањето на 

Мајка Тереза, Република Ма-
кедонија ја подигна Спомен 
куќата на Мајка Тереза, како 
израз на почит кон својата 
сограѓанка и нобеловка ро-
дена во Скопје.

На 6 септември 1962 го-
дина во Струга започна прва-

та поетска манифестација 
Струшки вечери на поезија-
та. Најзначајната награда 
на Струшките вечери на по-
езијата е „Златниот венец“, 
која за првпат му 
е доделена во 
1966година на 
советскиот поет 
Роберт Ивано-
вич Рождествен-
ски за најдобра 
песна. Од 1971 
година „Злат-
ниот венец“ се 
доделува за це-
локупен поетски 
опус.

На 7 септември 1997 
година во Скопје е отворен 
првиот „Мекдоналдс“ во Ма-
кедонија.

8 септември е Ден на не-
зависноста на Македонија.
 Празникот популарно е на-
речен и 8-ми Септември. 
Празникот ја означува су-
вереноста, независноста и 
самостојноста на Македо-

нија и македонскиот народ. 
На 8 септември 1991 година 
убедливо мнозинство - 95% 
од граѓаните што излегоа 
на референдумот, позитив-
но одговорија на референ-
думско прашање: „Дали сте 
за самостојна Македонија со 
право да стапи во иден сојуз 

на суверени држави 
на Југославија“?
На гласањето, според 
официјалните пода-
тоци, од 1.495.626 
гласачи излегле 
1.132.981 граѓанин 
со право на глас или 
71,85 отсто, а од вкуп-
ниот број граѓани кои 
гласале на Референ-
думот позитивно се 
изјасниле 1.079.308 
граѓани односно 95,09 
отсто (односно 72,16 
% од вкупниот број на 
граѓани со право на 
глас). Резултатите 
само по себе гово-
рат за успешноста на 
Референдумот. Во 
официјалниот извеш-
тај на Комисијата за 
спроведување на Ре-

ферендумот се вели дека за 
начинот на кој беше спрове-
ден не беа поднесени при-
говори или жалби поради 
неправилности или повреди 

на одредбите на Законот за 
републички Референдум. 
Комисијата ја констатирала 
масовноста на граѓаните со 
право на глас во Македонија 
кои се изјасниле "за" самос-
тојна и суверена Македонија.
На референдумот му прет-
ходела Декларација за не-
зависност што првиот по-
веќепартиски Македонски 
парламент што ја усвоила на 
25 јануари 1991 година.

На 13 септември 1995 
година во Њујорк е постигнат 
договор меѓу македонскиот 
министер за надворешни 
работи Стево Црвенковски 
и неговиот грчки колега Кар-
лос Папуљас, со кој Грција 
се обврзува да ја спушти 
економската блокада врз Ма-
кедонија, во замена за про-
мена на официјалното знаме 
на Република Македонија. 
Проблемот со името е оста-
вен да се решава во иднина.

На 16 септември 2010 
година НАСА и Меѓународ-
ниот астрономски сојуз ре-
шаваат едно од езерата на 
Сатурновата месечина Титан 
да го носи името „Охридско 
Езеро“, во чест на истоиме-
ното езеро во југозападна 
Република Македонија.
На 17 септември 1943 

година во селото Подвис, 

кичевско почнало да работи 
првото училиште на маке-
донски јазик.
На 22 септември 1991 
година  за првпат во Репу-
блика Македонија бил изве-
ден светиот чин „Опход на 
моштите на Свети Климент 
Охридски Чудотворец“ (опхо-
дот траел до 6 октомври 
истата година), основопо-
ложник на Македонската и 
на првата Словенска право-

славна црква и втемелувач 
на националната самобит-
ност на македонскиот народ. 

На 23 септември 1903 
година над селото Цапари, 
на Пелистер се водела по-
следната востаничка битка 
(Пелистерска битка) во бито-
лско во времето на Илинден-
ското востание. Во борбата 
против османлиската војска 
загинале 48 востаници. 

На 24 септември 1994 
година во Монте Карло, Мо-
нако, Македонскиот олим-
писки комитет е примен за 
рамноправен член на олим-
пиското семејство како 195-
ти член. 
На 26 септември 1993 
година во Виница е отворен 
Првиот фестивал за хумор, 
сатира и карикатура во Репу-

блика Македонија, наречен 
„Ин Виница веритас“.

На 30 септември 1998 
година во Скопје почна со 
работа Македонската ин-
формативна агенција - МИА, 
официјален јавен информа-
тивен сервис на Република 
Македонија.
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VICTIMS OF HOLOCAUST

Македонски Православен Календар 2021 
Подготвил Отец Сашо Целески, 

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

Македонска заедница
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Honouring 2021 Middle School, High School and
 University Graduates

A tradition is born! In honour of St. Clement’s Day, 
we honoured all 2021 graduates.

MYNET SUMMER ACTIVITIES

The AMSUTXMYNET beach volleyball tournament was a success! 

Our first in person event in over a year! The
 AMSUTXMYNET beach volleyball tournament was a success! 

Thank you to all of those who came out to play!   The MYNET/AMSUT beach volleyball tournament was held at 
Woodbine beach on August 7th for some fun in the sun.

СЕДМА НЕДЕЛА ПО ПЕДЕСЕТНИЦА, СВ. ПЕТКА
ДОСТОИНСТВЕНО ПРОСЛАВЕНА ВО СВ. КЛИМЕНТ 

ОХРИДСКИ, ТОРОНТО

Македонските 
православни верници 
отсекогаш им биле 
доследни на Бога 
и својата вера и 
во добро и зло.
Нивната истрајност 
и посветеност  во 
чествувањата била за 
почит. Ниту светската 
пандемија која со својот 
замав се обиде да ги 
опустоши сите јавни 
собирања не успеа да 
ги поколеба
( во дозволениот број 
и според мерките 
за собирање), 
да ги посетуваат 
православните храмови.
Во Св. Климент 
Охридски, средиштето 
на македонските 
собирања и наш 
катедрален храм во 
Торонто, Канада 
за Св. Петка се насобра 
народот да го прослави 
празникот, но и да се 
помоли на Бога за 
здравје и што поскоро 
враќање на нормалниот 
живот ширум светот.

7th Sunday after Pentecost, Venerable 
Paraskeva – Petka, 

Holy Divine Liturgy at St. Clement of Ohrid, Toronto
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@carpenters27

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

The staff and members at the 
Carpenters’ Union 
Local 27 would like 

to wish everyone a safe and 
Happy Labour Day! We 

hope that everyone takes the 
day to relax and spend time 
with family and friends!

Македонска Заедница
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В и ц о в и

Ташко Кубановски

Афоризмите на 
Ташко Кубановски (постхумно)

Во светот на Карикатурата 
со Блаже Докуле 

Забавна страница

Дежурна карикатура : апокалипсата сам 
ја почна човекот,сам и ќе ги сноси по-
следиците, кои за жал изгледа и не ќе 

може да ги 
сноси по-
веќе долго 
време . Во 
Сицилија е 
и з м е р е н а 
температу-
ра од 48,8 
плус целзи-

усови,кој може тоа да го преживеее ??!! 
Кај нас на 38 степени едвај преживува-
ме, но науката вели дека температурата 
ќе се зголемува уште повеќе за жал од 
година во година.
Мајката земја овие температури не ни 
ги ,,подари,, напротив ја изнудивме со 
огромниот сообраќај, со огромните оџа-
ци за профит и напредок и богатење на 
алчните, изгоре озонот, 
изгоре кислородот, почна да се топи 

и мразот на половите, и веројатно 
и тоа што можеме да го спасоме 
не го спасуваме и нити се презема 
нешто конкретно за спас на земјата 
!!!  
И на крај еден поразителен факт: 
планетата земја во последниве сто 
години е уништена иљадници пати 
повеќе од колку за целото нејзино 
постоење.

Вакцина

– Здраво! Маса слободна?
– Сертификат за вакцина?
– Не го зедов.
– Стави 5 денари на рамо.
Паѓа паричката…
– Тргни се од врата, не 
прај гужви.

Исхрана

Трпе оди на преглед за ви-
сок притисок.
– Не треба да јадеш месо.
– А шо да јадам?
– Па сливи, грозје, кру-
ши…
– Јас тоа го пијам, кажи шо 
да јадам?!

Одлука

Трпе доаѓа дома и и' се об-
раќа на Трпана:
– Жено еве одлучив од де-
нес да не се расправам со 
тебе..
– Како бе сам си одлучил?!

Мажење

Трпе на смртна постела:
– Мила, сакам да се ома-
жиш за комшијата Цветко!
– Ама како така, нели го 
мразиш?!
– Е па баш затоа!

Зборови

Трпе доаѓа камен пијан 
дома.
Трпана, изнервирана лута:
– Значи немам зборови!
Трпе:
– Фала богу…

Свадба
Трпе гледа телевизија и 

коментира на глас:
– Не оди таму бе! Пу бе, 
глуп!
– Драги, што гледаш?
– Нашата свадба.

Бесплатен ресто-
ран 

Влегува Македонец во 
ресторан, а таму натпис:
„Јадете, пијте, колку са-
кате, а ќе платат вашите 
внуци!“
Македонец како Македо-
нец, ја зграпчил шансата и 
се најал и напил колку што 
можел. На крајот му до-
аѓа келнерот и му ја носи 
сметката.

– Ама, нели е бесплатно. 
Еве го натписот таму!
– Точно така, но ова е 
сметката на вашиот дедо!

Жената имала 
добра и лоша 
вест за мажот 

Се враќа жената дома и 
му вели на мажот:

– Имам една лоша, но и 
една добра вест. Која да 
ти ја кажам прво?
– Кажувај ја лошата.
– Бев на шопинг и ти ја по-
трошив цела плата.
– А добрата вест?
– Повеќе нема да правам 
така!

Предизборно ве-
тување на 

македонски по-
литичар 

Предизборен митинг во 
Македонија 2021. Полити-
чар од старата школа на 
бината вели:

– Ви ветувам дека за 4 го-
дини мандат, во 2025, ќе 

живеете подобро од Гер-
манците!
Еден од присутните 
крева рака да пра-
ша нешто. Полити-
чарот:
– Повелете, имате 
некое прашање?
– Да. Што ќе им се 
случи на Германци-
те во 2025?

Бензин по стара 
цена 

Возач запира на бензин-
ска за наполни гориво.
– Ставете ми 95-ка за 500 
денари.
Вработениот на бензин-
ската му вели:
– Вие сте последниот кој 
ќе полни гориво по стара-
та цена. Сите после вас ќе 
полнат по новата.
Задоволен, возачот вели:
– Е па наполни ми го цел 
резервоар!
Вработениот му полни, а 
овој оди на касата. Плаќа 
и ја прашува касиерката:
– А за колку ќе се крева 
цената на бензинот?
– Не се крева, се спушта 
за 15%.

Млад брачен 
пар...

- Пред да се ожениме, ми 
ветуваше купишта од зла-
то, а сега постојано мол-
чиш!
- Молчењето е злато, милa

--- Никогаш нема да за-
боравам како ја сретнав 
жена ми во дискотека.
--- И како, беше ли роман-
тично?
--- Какво романтично бе, 
јас мислев дека е дома со 
децата!

10 Заповеди 
(закони) 

на мрзата!!!

1. Човек се раѓа умо-
рен и живее за да се 
одмори.

2. Сакај си го креве-
тот како што се са-
каш самиот себе.

3. Ако видиш некој 
да одмара, помогни 
му.

4. Преку денот одма-
рај, за да можеш пре-
ку ноќта да спиеш.

5. Работата е СВЕ-
ТА, не ја допирај!

6. Тоа што можеш да 
го направиш утре, 
не го прави денес.
7. Работи што е мож-
но најмалку и не го 
прави тоа што друг 
може место тебе да 
го направи.

8. Смири се! Никој 
човек до сега не ум-
рел од одмор.

9. Кога ќе почуству-
ваш желба за рабо-
та, седни и почекај 
да ти мине.

10. Штом работата е 
здравје, нека jа ра-
ботат болните!

- Добар ден, ќе ве 
молам едни блу-
тут слушалки од 

најевтините.

- А каков модел на теле-
фон имате?
- Немам телефон. Понеко-
гаш кога одам по улица си 
зборувам самa, па да не 
се плашат луѓето.

• Слушај го попот што зборува, но не го гледај што прави.
• Не мора да се валкаш во калта за да личиш на свиња.
• Светот им заповеда на жените, ние му заповедаме на светот, жените ни заповедаат нам.
• Убавата жена им се допаѓа на очите, а добрата на срцето. Првата е скапоценост, втората е ризница.
• Жената без маж е како чамец без едра, а децата без татко се како крстопат без патокази.
• За она малку што знам, му благодарам на моето незнаење.
• Љубовта е слабо стакло, може лесно да се скрши.
• Крадените пари-лесно и бзо се трошат.
• На глупавиот ниту бог не може да му помогне.
• Да се чека и да се биде стрплив, тоа значи да се мисли.
• Будалата е идиот што не направил кариера.
• Некој рекол пред мене кукла-зад мене панукла. Од луда жена и пијаниот бега.
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Насладете ја душата со вкусовите
 од родниот крај

Повелете во OLD Mill Pastry and Deli

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

Contact Info:
905.232.5246 / 905.232.5675

Email: info@oldmillpastry.ca
Working Hours:

Tuesday to Friday 8:00AM - 8:00PM
        Saturday - 9:00AM - 5:00PM
        Sunday - 9:00AM to 3:00PM

Најдобриот бурек 

и бели печива

 Богат избор на производи 

од целиот Балкан\

Јадења по нарачка

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


