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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
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Macedonia 

1840 Bloor Street, 
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Tel. :416-827-0954 
macedonia.canada@yahoo.com 
Published by 
901039 Ontario Limited

2

клучно со октомври 2013-

December 15, 2022Страница

Е месечен весник, гласи-

Со почит, 

   

МАКЕДОНИЈА

Почитувани читатели,

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

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

Makedonija/Macedonia
1840 Bloor st. Suite 711 
Mississauga, On.
L4X 1T2 Canada
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225 The East Mall, 
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Голема благодарност до нашите соработници:

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

Бил Николов за  Македонското Меѓународно 
движење за човекови права

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

Боне Темелков соработник
Специјални Дописници:
За Македонците од Албанија известува 
Никола Ѓурѓај
Од Пиринска Македонија за весникот Македонија: 
Стојко Стојков 
Блага Дафовска во рубриката 
,,Поезија со повод,,
Славе Катин -соработник 
Колумнисти:
Горнан Јовановски
Диме Костов
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Во преполната банкетна 
сала на црквата Св. Климeнт 
Охридски во Торонто на 10 
декември се одржа Климен-
товата Вечер на која и’ прет-
ходеше црковна вечерна 
богослужба. Главната  про-
слава на патронот се одржа 
на денот на Свети Климент 
Охридски, 8 декември по која 
беше послужен празничен 

ручек.
Свештениците од македон-
ските православни цркви од 
Канада здружно богослужеа 
на патрониот ден кој и годи-
нава беше централна мани-
фестација во македонската 
заедница во Канада.
Климентовата Вечер 2022 
година ќе остане запаметена 
по повеќе значајни моменти, 

меѓу кои масовната посета 
од страна на парохијаните 
и останатите гости од маке-
донско и немакедонско поте-
кло во пошироката област на 
Торонто, бројноста на мла-
дите  кои настапија на праз-
ничната сцена, почнуваќи 
од учениците во неделното 
училиште на Св. Климент и  
членовите на двата состави 
на фолклорниот Ансамбл 
,,Македонка,, кои изведоа 
неколку сплетови на игри и 
песни од Македонија. Про-
грамата ја отворија Христи-

на Велјановска и Кристијан 
Роштанковски кои прикажаа 
исклучителни водителски 
способности.
Најнапред на гостите им се 
обрати претседателот Владе 
Димитриевски кој во својот 

говор им се заблагодари на 
сите кои ја помагаат црквата 
и овозможуваат таа да оста-
не столб на македонштината 
во Канада.
Импознатен беше и говорот 
на отец Сашо Целески, паро-
хиски свештеник во црквата 
кој што во целост ви го пре-
несуваме драги читатели.
Познатата поетеса Каролина 
Ристеска во чест на Св. Кли-
мента ја прочита творбата 
која што самата ја посевети-
ла непосредно пред наста-
нот. 

За особени заслуги во ра-
ботата на црквата, посебно 
за време на пандемијата 
предизвикана од ковид 19 
со благодарници се закитија 
актуелниот претседател на 
црквата Св. Климент Охрид-

ски  Владе Димитриевски 
кој даде натчовечки напори 
во работата на црквата, фо-
тографот и снимател Зоран 
Карапанчев кој воедно е и 
претседател на друштвото 
на писателите ,,Браќа Мила-

диновци,, и долгогодишниот 
член на Американско-Канад-
ската Македонска Право-
славна Епархија, дарител, 
прекален верник и патриот 
Митко Роштанковски.
Годинашни кумови на 

Климeнтовата Вечер беа 
Гоце и Зора Кокаревски со 
своето семејство, а догодина 
кумството го презедоа Зоран 
и Вики Трифуновски со нива-
ната фамилија.
Во забавниот дел со пре-

красни македонски песни 
и ора гостите ги забавуваа 
Драганчо Коминовски, Живче 
Нечески и Веле Тошевски со 
својата група ,,Македонски 
Мелос,,.

меѓу кои масовната посета 
од страна на парохијаните 
и останатите гости од маке-
донско и немакедонско поте-
кло во пошироката област на 
Торонто, бројноста на мла-
дите  кои настапија на праз-
ничната сцена, почнуваќи 
од учениците во неделното 
училиште на Св. Климент и  
членовите на двата состави 
на фолклорниот Ансамбл 
,,Македонка,, кои изведоа 
неколку сплетови на игри и 
песни од Македонија. Про-
грамата ја отворија Христи-
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ГОВОРОТ НА ПАРОХИСКИОТ СВЕШТЕНИК ОТЕЦ САШО ЦЕЛЕСКИ НА КЛИМЕНТОВАТА ВЕЧЕР 2022
Почитувани и чесни отци, 
почитувани членови на цр-
ковната управа на Светикли-
ментовата црква, почитувани 
гости – драги браќа и сестри 
православни македонци, 
Бидете совршени како што 
е совршен вашиот Отец не-
бесен (Мт. 5, 48). Оваа еван-
гелска порака се поставува 
како највисок императив на 
човековото постоење. Иако е 
упатена до целото човештво, 
малкумина се оние кои ја до-
стигнале мерката Христова и 
во кои Црквата препознала 
свети и охристовени лично-
сти. Меѓутоа Божјата про-
мисла устроила светоста да 
процути во сите краишта на 
земјата, и меѓу сите народи 
Бог испратил свои избрани 
садови (Дела 9, 15) со цел 
никој да не биде лишен од 

можноста да ја познае еван-
гелската вистина. Нашиот 
македонски народ бил удо-
стоен со многумина вакви 
проповедници и сведоци на 
благодатта, кои низ векови-
те ја разгорувале верата во 
Македонија и неуморно ја 
обработувале нивата Госпо-
дова сè со цел да даде што 
е можно пообилен плод во 
Христа. Меѓу нив, пак, не-
сомнено најсилно заблескал 
свети Климент, Охридскиот 
чудотворец, кој низ вековите 
бил и останал најголемиот 
духовен авторитет со кој на-
шата помесна црква се иден-
тификува. Иако заспал во 
Господа пред повеќе од илја-
да и сто години, споменот за 
него не избледел ни најмал-
ку од сеќавањето на благо-
верниот народ, кој за него-

вата духовна големина пее 
и раскажува до денес. Како 
ученик на славниот Методиј, 
уште од мали нозе, како што 
сведочи хагиографот, свети 
Климент пораснал како нају-
бава фиданка од здравиот 
корен Христов, вешто одгле-
дуван од неговиот учител. 
Подоцна кога Методиј заед-
но со неговиот брат Кирил 
бил повикан во историската 
мисија кај моравските Сло-
вени, ученикот Климент, 
како еден од најревносните 
и најпросветлени Методиеви 
чеда, останал неразделен од 
својот учител, предавајќи се 
целосно на ова благородно 
дело. Веројатно за време на 
престојот на рамноапостол-
ните просветители во Рим, 
а во чест на преносот на 
моштите на светиот Климент 

папа Римски, најдостојниот 
меѓу Кирилометодиевите 
ученици – свети Климент е 
ракоположен во свештенички 
чин, добивајќи го и името во 
чест на овој знаменит Римски 
папа. По упокојувањето, пак, 
на неговиот првоучител Ме-
тодиј, Моравската мисија го 
доживува својот неуспех, а 
учениците на чело со све-
тите Горазд и Климент биле 
предадени на нечовечки 
страдања и прогонство. Но, 
Божјата промисла, како што 
некогаш страдањето на ста-
розаветниот патријарх Јосиф 
и неговиот прогон во Египет 
го преобратила во добро за 
избраниот народ Божји, така 
и во оваа прилика покажала 
дека страдањето на учени-
ците на светите браќа и нив-
ниот прогон, е за просвета 

на балканските Словени и за 
нивно духовно нахранување 
со Евангелското слово на 
разбирлив словенски јазик. 
Како што некогаш апостолот 
Павле беше испратен од 
ангелот во Македонија така 
и овој пат свети Климент 
од страна на благоверниот 
цар Борис е испратен во 
охридските краишта, од-
носно во областа Кутмиче-
вица. Најпрвин со своето 
учителствување, а потоа со 
епископското дело прави ви-
стинска преродба во охрид-
ските области, а бројката 
од три илјади и петстотини 
негови воспитаници сведочи 
за самопожртвуваната мако-
трпна работа на овој голем 
ерарх. Достигнувајќи длабо-
ка старост и изнамачен од 
многугодишните трудови, кои 

вродиле со обилен плод, све-
ти Климент заспива во Госпо-
да во 916 г. во манастирот на 
охридскиот Плаошник токму 
на 27ми јули, на денот на ма-
настирската слава. Да се об-
ратиме сите со чисти срца и 
души кон св. Климент Охрид-
скиот Чудотворец, врховниот 
пастир, чуварот и заштитни-
кикот на нашата Македонска 
православна црква. Св. Кли-
мент да ни го осветлува па-
тот и нека ја затоплува наша-
та вера, па да бидеме жешки 
православни христијани во 
нашето бурно и тешко време. 
Па да излеземе пред св. Кли-
мент како вистински негови 
духовни чеда и да добиеме 
награда, подготвена за вечен 
и блажен живот. Амин!

THE SPEECH OF THE PARISH PRIEST FATHER SASHO 
CELESKI AT THE ST.CLEMENT EVENING 2022 

Respected and honourable 
Fathers, respected members 
of the St. Clement church ad-
ministration, respected guests 
– dear brothers and sisters 
Orthodox Macedonians. Be 
perfect, therefore, as your 
heavenly Father is perfect 
(Matthew 5:48). This gospel 
message is presented as the 
highest imperative of human 
existence. Even though it is 

addressed to all mankind, few 
are those who reach the meas-
ure of Christ and in whom the 
Church recognized as Saints. 
However, God’s providence ar-
ranged for holiness to fl ourish 
in all corners of the world. To all 
nations, God sent his ‘chosen 
vessels’ so that no person is 
deprived of the opportunity to 
know the truth of the gospel. 
Our Macedonian nation was 
honoured with many such 
preachers and witnesses to 
His Grace, who through the 
centuries sowed the faith in 
Macedonia and tirelessly tilled 
the Lord’s fi eld with the sole 
purpose to bear as much fruit 
as possible in Christ. Among 
them is without a doubt, St. 
Clement, the miracle-worker 
of Ohrid, who throughout the 
centuries shined the brightest 
and remains the greatest spirit-
ual authority with whom our 

Macedonian church identifi es. 
Although he reposed in the 
Lord over 1100 years before 
our time, his memory has not 
faded in the slightest from the 
minds of our devout people, 
who sing and tell about his 
greatness to this day. As a dis-
ciple of the Holy St. Methodius, 
Saint Clement grew like the 
most beautiful sapling from the 
healthy root of Christ, skillfully 
cultivated by his teacher. Later 
when Methodius – together with 
his brother Cyril – was called 
to the historic mission among 
the Moravian Slavs, Clement, 
as one of the most zealous 
and enlightened students of 
Methodius, was chosen to join 
them and he devoted himself 
completely to this noble work. 
It is likely that during the stay of 
the Equal-to-the-Apostles en-
lighteners in Rome, in honour 
of the transmission of the rel-

ics of Saint Clement, Pope of 
Rome, the most worthy among 
the disciples - St. Clement was 
ordained as a priest, receiving 
the name Clement in honour 
of the famous Pope. After the 
death of Methodius, the Mor-
avian mission failed, and the 
students headed by the saints 
Gorazd and Clement were 
persecuted and suffered at 
the hands of the authorities. 
But God's providence, as it 
once saved the Old Testa-
ment patriarch Joseph from 
his suffering and exile in Egypt 
and returned him for the good 
of God’s chosen people, on this 
occasion returned the suffering 
students of the holy brothers, 
for the enlightenment of the 

Balkan Slavs and to feed them 
spiritually with the Gospel in the 
understandable Slavic tongue. 
Just as the apostle Paul was 
sent by an angel to Macedonia, 
this time St. Clement at the re-
quest of the pious King Boris, 
was sent to the Ohrid region 
– then called Kutmičevica. 
First with his teaching, and 
then with his episcopal work, 
St. Clement begins a spiritual 
awakening in Ohrid. The 3500 
pupils he taught bear witness 
to the self-sacrifi cing, painstak-
ing work of this great Hierarch. 
Reaching old age, and worn 
out by many years of labour, 
which bore abundant fruit, St. 
Clement falls asleep in the Lord 
on the 27th of July, 916 in the 

monastery he built dedicated to 
St. Panteleimon on Plaoshnik 
– the date of the monastery's 
slava. Let us all turn with pure 
hearts and souls to St. Clem-
ent of Ohrid, the miracle-work-
er, the supreme shepherd, 
guardian and protector of our 
Macedonian Orthodox Church. 
Let St. Clement light our paths 
and warm our faith. Let us be 
strong Orthodox Christians 
in our turbulent and diffi cult 
times. Let us present ourselves 
to St. Clement as his true spirit-
ual children and be rewarded 
– prepared for an eternal and 
blessed life. Amen!
Translated by
 Christian Rostankovski

УЧИТЕЛОТ СВЕТИ КЛИМЕНТ
ОХРИДСКИ ЧУДОТВОРЕЦ

Учителе, Свети Клименте,
Денес го славиме
Твоето божествено дело,
Осми декември,
Патрон на Македонската
Православна Црква,
Охридска Архиепископија.

Учителе, Свети Клименте
Голем научнику
и книжевнику,
Ти си продолжувач
На Кириловото,
На Методиевото,
Православно творештво.

Учителе, Свети Клименте,
Ти си прв
Архиепископ Македонски,
Плаошник е твоето
Светилиште,
Охрид е твој
свет град.

Учителе, Свети Клименте,
886 година
Во Кутмичевица,
Ти го создаде
„Првиот Словенски Универ-
зитет“

Ја формира
Охридската книжевна шко-
ла.

Учителе, Свети Клименте
Епископу Велички,
3500 ученици
Подготвени тргнаа
по белиот свет
да ја шират
словенската писменост.

Учителе, Свети Клименте
Средновековен писателе
На Панонските легенди,
На мудростите и поуките
За големите христијански
Празници, похвални слова
За христијанските Светите-
ли.

Учителе, Свети Клименте
Охридски Чудотворецу
Преведувач на Цветниот 
Триод,
Блажен си ти пред Господа
Оти ни го остави
Словото да го словиме

Јазикот македонски
Да го говориме
Кирилицата да ја пишуваме
И така во иднината
Да битисуваме
Оти ти аманет и благослов
На целиот народ остави
И рече:
„Зошто овој народ
има повеќе иднина
отколку минато.“

Каролина Ристеска
Торонто, Канада

THE TEACHER SAINT CLEMENT
MIRACLE WORKER OF OHRID

Master, Saint 
Clement,
Today we celebrate it
Your divine work,
December eighth,
Patron of the 
Macedonian
Orthodox Church,
Ohrid Archbishopric.

Master, Saint Clement
A great scientist

and a writer,
You are an extension
On Cyril's,
On Methodius,
Orthodox creation.

Master, Saint Clement,
You are the fi rst
Archbishop of Macedonia,
Plaoshnik is yours
 sanctuary,
Ohrid is yours
holy city.

Master, Saint Clement,
886 year
In Kutmichevica,
You created it
"The First Slovenian University"
Forms it
The Ohrid Literary School.

Master, Saint Clement
Bishop Velički,
3500 students
They set off
after the white world
to spread it
Slavic literacy.

Master, Saint Clement
Medieval writer
On the Pannonian legends,
Of wisdom and lessons
For the great Christians
Holidays, words of praise
For the Christian Saints.

Master, Saint Clement
Ohrid Miracle Worker
Interpreter of the Flower Triod,
Blessed are you before the 
Lord
you gave it to us
the written word
The Macedonian language
Let's talk it out
 write the Cyrillic alphabet
And so in the future
Let's celebrate
because bequest and blessing
You gave to all the people
And you said:
“Because this people
there is more future
than the past."

Karolina Risteska
Toronto, Canada

Respected and honourable 

addressed to all mankind, few 
are those who reach the meas-
ure of Christ and in whom the 
Church recognized as Saints. 
However, God’s providence ar-
ranged for holiness to fl ourish 
in all corners of the world. To all 
nations, God sent his ‘chosen 
vessels’ so that no person is 
deprived of the opportunity to 
know the truth of the gospel. 
Our Macedonian nation was 
honoured with many such 
preachers and witnesses to 
His Grace, who through the 

Master, Saint 
Clement,
Today we celebrate it
Your divine work,
December eighth,
Patron of the 
Macedonian
Orthodox Church,
Ohrid Archbishopric.

Master, Saint Clement
A great scientist
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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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Доколку имате прашања во врска со работата 
на црковната управа побарајте го претседателот, 

потпретседателот или секрeтарката на црквата, а ако 
имате прашање во врска со верата или со црковната 

служба побарајте го отец Сашо Целески. За двете потреби 
користете го црковниот телефон: 416-421-7451

БОЖИК И БАДНИК ВО 
ЦРКВАТА СВЕТИ КЛИМЕНТ

По повод празникот Бадник црквата Свети Климент Охридски 
на 5-ти јануари 2023 ќе организира палење на коледарски оган, 
традиционално како и секоја година. Сите сте поканети да го 
испочитуваме заедно овој македонски паравославен празник.
За Божик, денот на Христовото Раѓање по црковната служба во 
големата сала  на црквата Свети Климент ќе се одржи весело 
Божикно пладне. Ќе ве забавуваат Душко и Љупчо.

СВЕЧЕН ДОЧЕК НА НОВАТА 2023 ГОДИНА
СВЕТИ КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ, ТОРОНТО

31-ВИ ДЕКЕМВРИ 2022

ЗА САМО 100 ДОЛАРИ ЌЕ ДОБИЕТЕ БОГАТА ВЕЧЕРА, БОГАТ ИЗБОР НА ДЕСЕРТИ.. 
ЗА ДОБРО РАСПОЛОЖЕНИЕ НА ГОСТИТЕ ЗАДОЛЖЕНИ Е БАЛКАН ЕНТЕРТЕЈМЕНТ.

ЗА ПОВЕЌЕ ИНФОРМАЦИИ И РЕЗЕРВАЦИИ ЈАВЕТЕ СЕ НА ТЕЛЕФОНОТ: 416-451-7451

THE LADIES AUXILIARY 
FROM ST. CLEMENT OF OHRID, TORONTO

INVITES YOU TO  CELEBRATE 

MACEDONIAN CHRISTMAS – BOZIK

    January 7, 2023 - after the church service  

-  Food will be available for 
purchase

- Take a photo with Santa 
Claus (Dedo Mraz)

- All kids, parents and 
grandparents are welcomed

 to enjoy the macedonian 
live music.
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To rent the renovated 
church hall
contact us:

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

ON L3P 1Y4

St. Dimitrija Solunski Macedonian 
Orthodox Church, Markham 

St. Dimitrija Solunski Macedonian 
Orthodox Church, Markham 

$80 January 14th 2023

The Boys from Bouf

Crystal Fountain Event Centre 60 McDowell Gate, Markham ON

VASILICA
НЕЗАБОРАВНА 

CHRISTMАS PARTY НА 
ЖЕНСКАТА СЕКЦИЈА

ОД ЦРКВАТА
СВ. ДИМИТРИЈА СОЛУНСКИ 

ВО МАРКАМ 

Женската секција на МПЦ Свети Димитрија Солунски е една од најорганзираните 
во нашата македонска заедница во Канада. Активна е преку целата година при 
одржувањето на сите црковни активности со свој труд и разни месени солени и 
слатки специјалитети за сите пригоди.
Кон крајот на годината секоја година по традиција, масовно го собира своето член-
ство на прослава во чест на празниците кои доаѓаат, а кои претставуваат и круна 
на целата година.

На 11-ми декември 2022 година во прекрасно украсената сала на црквата со божиќ-
ни декорации и новогодишна елка  ги отвори вратите за славеничките. Ги имаше 
во голем број, салата се исполни до последното место, насекаде насмеани, среќни 
и расположени лица. Претседателката на женската секција Сојна Алексовска Ми-
риќ која е омилена личност меѓу нив, им посака срдечно добредојде на сите дами.

Таа им се заблагодари за соработката 
и успешната година во која се остварија 
сите зацртани планови.
На забавата присуствуваа дами од нај-
различни генерации, девојки, средовеч-
ни госпоѓи, бабички. 

Подиумот беше претесен да ги собере 
разиграните и распеани дами.
Божикната забава обилуваше со песни 
и ора од сите краеви на Македонија кои 
по желби на дамите ги изведуваше Бал-
кан Ентертејнмент со познатиот интер-

претатор на македонската песна 
Стив Штуревски. Се служеа ма-
кедонски специјалитети подго-
твени во кујната на црквата. 

Редакцијата на весникот Маке-
донија на женската секција од 
Свети Димитрија Солунски и’ ја 
честита Новата Година и и поса-
кува успешна Нова 2023-та!!

Женската секција на МПЦ Свети Димитрија Солунски е една од најорганзираните 
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2023

Свечен Божикен ручек во Црквата 
Света Недела во Ејџекс

На 4 ти декември, недела, црковен празник, ВОВЕДЕНИЕ НА ПРЕСВЕТА БОГОРОДИЦА – 
ПРЕЧИСТА во прекрасната свечена сала во македонската православна црква Света Недела 
во Ејџекс се одржа Свечен Божикен ручек. Во истата црква на почетокот од месец септември 
започна и неделното црковно училиште по македонски јазик. Децата се радуваат на секој 
поминат неделен ден во црковната училница заедно со  учителката Јана Станковиќ. Поводот 
за божикната забава направи дечињата да имаат инспирација за учење на неколку нового-
дишни песнички на македонски јазик. Тие носеа новогодишни капи и црвени џемперчиња, 
заедно ја испеаа „Елко, Елко...“, „Хо, хо, хо јас сум Дедо Мраз“ и “Еј гулаби, гулаби бели“ од 
Златното Славејче. На крајот од свечената приредба настапи  Александар Ристески со реци-
тал на англиски јазик со песната „ УЧИТЕЛОТ СВЕТИ КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ ЧУДОТВОРЕЦ“( 
THE TEACHER SAINT CLEMENT MIRACLE WORKER OF OHRID), напишана од поетесата 
Каролина Ристеска. Потоа парохискиот свештеник отец Александар Зашов пред почетокот 
на божикниот ручек даде благослов. Божикната забава продолжи со прекрасниот настап на 
Соња и Оливер Бенд заедно со Стив Штуревски. 
Голема благодарност за целокупната организација на божикната прослава која на крајот 
беше збогатена со лотарија, до женската секција со претседателката Милица Попоска, до 
Марија Ангелевска која е организатор и главен шеф во кујната и до главната црковна управа 
која ја раководи Славе Бунтески. Известува: Каролина Ристеска.
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Целото знаење за апосто-
лот Јуда го црпиме од Све-
тото Писмо на Новиот Завет 
и од Светото Предание. 
Сите евангелисти зборуваат 
за него како Христов апо-
стол но, и како предавник. 
Зишто? 

Апостолите биле Хри-
стови ученици кои Го 
придружувале  за време на 
проповеддта и, по Негова 
препорака (Матеј 28: 19), 
после смртта Негова, го  
рашириле Евангелието низ 
светот “давајќи им власт 
над нечистите духови, да 
ги изгонуваат и да лекуваат 
секаква болест и секаква не-
моќ“ (Јован 9: 1). Имињата 
на дванаесетте ученици се 
овие: Првиот Симон, наре-
чен Петар, и Андреј, брат 
негов; Јаков Заведеев и 
Јован брат негов; Филип и 
Вартоломеј, Тома и Матеј 
цариникот; Јаков Алфеев 
и Тадеј; Симон Кананит и 
Јуда Искариот, кој што го 
предаде“ (Матеј 10: 1 – 3). 
Во продолжение ќе зборува-
ме само за апостолот Јуда 
Искариот  бидејќи неговиот 
пример и за денешно време, 
е карактеристичен но и до-
ста поучен.  

Кој беше Јуда Искариот?
Јуда Искариот беше  два-

наесеттиот апостол Хритов. 
Тој бил роден во Кериот, 
мал град во јужна Јудеја. 
Кога бил момче, неговите 
родители се преселиле во 
Ерихон. Таму со нив  живеел 
и работел се до моментот 
кога слушнал за проповед-
та  и делото на св. Јован 
Крстител. Родителите на 
Јуда биле садукеи  и, кога 
нивниот син  им се придру-
жил на учениците на Јован, 
тие се одрекле од него. По-
требно е да се знае дека 
садукеите припаѓале на по-
висок аристократски соција-
лен сталеж. Имале посебни 
религиозни одговорности, 
особено околу одржување-
то на  храмот во Ерусалим. 
Нивниот висок социјален 
статус бил зајакнат со  по-
себни свештенички одговор-
ности особено, околу грижа-
та за Божјиот закон. Од тие 
причини пристапувањето на 
Јуда кон св. Јован Крсти-
тел го примиле како голема 
навреда, понижување, а, 
пред се’ како предавство. 
Затоа се одрекле од него.

Пристапувањето во апо-
столска служба 

Јуда бил единец и бил 
прилично разгалено дете. 
Како што растел така и не-

говата себебендисаност и 
себичност се зголемувалае. 
Кога Натанаил го сретнал 
во Тарихеја и го повикал во 
апостолската служба, тој 
тогаш имал  триесет годи-
ни и бил  неженет. Се вели 
дека  Јуда бил најобразова-
ниот  меѓу апостолите но, 
што треба посебно да се 
нагласи, бил  единствениот 
Јудеец.  Наизглед бил  фи-
зички јак  но, во стварност, 
не бил таков. Како и да е, 
сепак,  бил добар мислител, 
но не секогаш вистински 
искрен и правичен. Поради 
потеклото и положајот сакал 
другите да се однесуваат со 
посебен респект и почит кон 
него.  

Јуда не бил човек со 
цврст карактер затоа и не-
говите идеи биле  лабави и 
недоволно правични;  бил 
наклонет кон попуштање, 
сомнеж но и омраза. Често 
се случувало  погрешно да 
ги толкува и објаснува збо-
ровите, делата и постапки-
те, не само на апостолите 
туку и на Христа. Каракте-
ристично е тоа што, иако 
бил со Христа, сепак,   не се 
“нашол и не се разбрал се-
беси“ во апостолската служ-
ба и не бил посебно одуше-
вен и поради тоа често пати 
покажувал незадоволство и 
негодување.  

Андреј го назначил за 
благајник бидејќи таа пози-
ција посебно му одговарала. 
Се  до моментот на предав-
ството на својот Учител тој 
најодговорно ја извршувал 
благајничката должност. 

Односот на Јуда кон 
Христа и апостолите 

Интересно е тоа што иако 
мнозинството луѓе се воо-
душевувале на Христовите 
зборови и дела, Јуда не 
гледал и не неоѓал некоја 
посебна особина кај Христа 
која би го одушевила. Би-
дејќи апостолите и Христос 
потекнувале од Галилеја 
тој никогаш не можел да се 
издигне себеси и да се ос-
лободи од  своите јудејски 
предрасуди кон галилејци-
те, а со тоа и кон апосто-
лите. Имено, Јудеите не ги 
почитувале галилејците би-
дејќи самите се  сметале за 
подостоинствени и народ од 
повисок ранг. Не прифаќале 
ништо од галилејците без 
разлика колку и да е добро. 
(Спореди: Јован 1: 45).  От-
таму Јуда често пати Го 
презирал дури и својот Учи-
тел – Христа. Тој Го слушал 
Христа но само формално.  
Оној на Кого другите едина-
есет апостоли гледале како 
на совршен човек, како на 
“целосно убав и најглавен 
меѓу  луѓето“, овој самобен-
дисан Јудеец, често пати, се 
осмелувал да го критикува 
во себе. Понекогаш своето 
мислење го кажувал и на 
апостолите. Тој многу Му 
замерувал на Христа што, 

демек, бил срамежлив, 
пасивен и плашлив, така 
што, силните зборови  не ги 
спроведува во акција. Јуда 
очекувал Христос, бидејќи 
велел дека е Син Божји и 
Месија, својата моќ и ав-
торитет да ги спроведе на 
дело и да го оснива најаву-
ваното царството. Вистина  
е дека во почетокот апо-
столите немале јасна прет-
става Кој е Христос; и тие, 
исто како и Јуда, очекувале 
Христос да оснива царство 
на земјата  и тие да бидат 
први покрај Него. (Види Ма-
теј 20: 22-23). Треба да се 
знае дека и денес, за Јудеи-
те, Христос не е вистинскиот 
Месија. Нивниот Месија тре-
ба да дојде и тие сеуште го 
очекуваат.  (Зборот Месија, 
значи Спасител).

Јуда бил добар деловен 
човек бидејќи  доаѓал од 
такво семејство каде што 
неговите родители, покрај 
општествените обврски, се 
занимавале и со приватни 
деловни работи. Како угле-
ден граѓанин апостолите го 
почитувале. За разлика од 
него другите апостоли биле 
неуки и прости и, воглавно, 
се занимавале со ловење 
риби. Во Христово време 
со риболов се занимавале 
најпростите и најсиромаш-
ните луѓе.  Имајќи почит кон 
него тие не се осмелувале 
да му противречат или да 
го критикуваат. И покрај се’, 
апостолите го сакале Јуда и 
го прифатиле како еден од 
нив. Јуда заедно со апосто-
лите постојано бил со Хри-
ста но, постои сомневање 
дали,  поради Неговото га-
лилејско потекло, навистина 
го сакал Учителот со сето 
свое срце!? Случајот на 
Јуда ја илустрира вистини-
тоста на познатата изрека: 
“Постои пат што на човекот 
му изгледа исправен но, 
неговиот крај, е смртта“. За 
жал и денес по тој пат се 
движат мнозина.  Доколку не 
бидеме внимателни сосема 
е можно и ние да станеме 
жртва на мирната измама 
или лага преку пријатното 
прилагодување на патеките 
од овој свет т.е. патот на 
гревот и смртта. 

Односот на  Христа кон 
Јуда?

Едноставно речено 
Јуда за Христа бил верска 
авантура. Од самиот по-
четок Учителот целосно ја 
разбрал неговата слабост 
и добро ги знаел опасности-
те од неговото примање во 
заедницата. Знаејќи што Го 
очекува и што ќе направи, 
често пати кон него гледал 
со сожалување. Но, сепак, 
Он го прифатил со желба 
да му го просветли умот и 
да му помогне. Синот Божји 
овозможил на секој човек да 
му се даде целосна и еднак-
ва шанса за спасение. Со 
примањето во редот на апо-

столите таква шанса и чест 
му била дадена и на Јуда и 
тоа не како на обичен човек 
туку, како апостол. 

Исус Христос ги сакал 
сите луѓе и не пројавувал 
омраза кон никого па дури 
и кон оние коишто имале 
поинакви погледи кон Него. 
Он ги  сакал и непријате-
лите. Преку ваквиот однос 
сакал да им  покаже и на 
другите дека,  кога постојат 
сомневања за искреноста и 
сесрдната посветеност, не-
променлива практика на чо-
вечките судии, од овој свет, 
треба да биде и тие целосно 
и без никакви предрасуди, 
да го прифатат сомнител-
ниот човек.  Но, за жал, 
чести пати тое не се случу-
ва. Смирението и проште-
вањето, се христијанските 
добродетели кои водат кон 
вечно спасение. Христос 
ни порачува дека вратата 
на вечниот живот е ширум 
отворена за сите и секој, кој 
сака, може да дојде; нема 
ограничувања или некакви 
априорни, позитивни или 
негативни, квалификации 
за никого. Верата и добрите 
дела треба да бидат един-
ствена одлика  за секој што 
доаѓа кон Христа.  Христос 
никого однапред не отфла. 
“Сите се повикани, а мал-
кумина се избрани“ (Матеј 
22:14). 

Христос многупати, било 
приватно или јавно, го пре-
дупредил  дека се “лизга“ 
и дека оди по тенка “жица“ 
од која лесно ќе падне. Но, 
за жал, божествените пре-
дупредувања обично се бе-
скорисни во справувањето 
со огорчената човечка при-
рода. Исус направил се’ што 
е можно, во согласност со 
моралната слобода на чо-
векот, да го спречи Јуда од 
погрешниот избор и лошиот 
пат.

Зошто Христос дозво-
лил да биде предаден?

Вистинската причината 
зошто Христос му дозволил 
на Јуда да оди до самиот 
крај за извршувањето на 
предавството е поради да-
дената морална слободна 
волја на човекот. Христос 
однапред знаел што ќе на-
прави Јуда и секогаш, дали 
директно или индиректно, 
се обидувал да  влијае на 
него да се преобрази и да 
го спаси овој слаб и збунет 
апостол. Но, кога светлина-
та не е чесно и искрено при-
фатена  од човекот и кога 
не  живееме според Божјиот 
Закон, светлината  има тен-
денција да стане темнина во 
душата. 

Јуда интелектуално рас-
тел со Христовото учење за 
Царството Божјо, но не на-
предувал во стекнувањето 
духовен карактер како што 
тоа го направиле другите 
апостоли. Тој не успеал да 
постигне задоволителен 

личен напредок во духов-
ното усовршување. Христос 
никого не присилува и не 
влијае на слободната воља 
на човекот и затоа допу-
штил Јуда да го заврши она 
што го намислил. 

Поради личното разоча-
рување Јуда станувал во-
ображен слободоумник  и 
конечно, станал жртва на 
огорченоста и гневот што го  
имал во себе. Некои негови 
идеи не биле прифатени и 
поради тоа се чувствувал 
повреден. Се сомневал во 
искреноста на апостолите 
па, дури, и кон Господа Хри-
ста. Пред предавството бил 
опседнат со идејата  како 
да се одмазди, па, дури и 
со предавство на неговите 
соработници и Учителот 
Христос.

Конечно овие зли и опас-
ни идеи добиле форма и 
облик во денот кога една 
благодарна жена ги миеше 
нозете Исусови со скапоце-
но масло (Лука 7: 36 – 50). 
На Јуда ова му се чинеше 
расипништво и, кога него-
виот јавен протест беше 
пред сите присутни убед-
ливо оневозможен од Хри-
ста, тоа беше премногу за 
него. Неможеше повеќе да 
издржи затоа што силно 
беше повредена неговата 
суета. Тој настан направил 
пресврт во неговата душа 
давајќи му доволно поттик 
за мобилизација на целата 
своја внатрешност исполне-
та со омраза, болка, злоба, 
предрасуди, љубомора и 
желба за  одмазда собрана 
во текот на времето поми-
нато со Христа и апостоли-
те. Сето тоа му создаваше 
душевна болка и бараше 
начин како да се “смири“ од-
носно, како да ги задоволи 
своите страсти.  Ете, пора-
ди неговиот душевен гнев и 
зло, Христос станал невина 
жртва.  Така се случила  це-
лата гадна драма на него-
виот несреќен живот. Хри-
стос беше главниот актер 
во епизодата што го означи 
неговото преминување од 
Божјото Царство на светли-
ната, во самоизбран крај во 
темнината – пеколот. Пора-
ди неговиот слаб карактер и 
воображеност Јуда не успеа 
да се совлада себеси и да 
процени дека прави голем 
грев и штета за себе. 

Конечно дојде големиот 
тест и проверка. Јуда не 
успеа да ја свати својата 
грешна намера; потклекна 
на киселите и гадни наредби 
на својот горделив и одмаз-
дољубив ум, како и  на пре-
тераната самобендисаност 
и брзо западна во конфузија 
и очај. Тогаш Јуда влегол 
во основата на срамната 
интрига за да го предаде 
својот Господ и Учител и 
брзо ја реализирал злобна-
та шема на предавството. 
За време на извршувањето 

на неговите планови за пре-
давство, замислени од гнев, 
тој доживеа моменти на жа-
лење и срам. Сигурно е дека 
потсвесно се надевал: Хри-
стос ќе ја искористи Своја-
та моќ и сила ќе ме избави 
во последен момент. Но, 
реализацијата на таквата 
негова помисла, а и желба, 
зависеше од него самиот, 
а не од Христа.  Како? До-
волно ќе беше да дојдеше 
пред Христа да се извини и 
да побара прошка. Доколку 
го направеше тој последен 
чекор но, и подвиг, се’ ќе му 
беше простено. Оти, нема 
грев што Господ нема да ни 
го опрости доколку искрено 
се покаеме (Матеј 12: 13).

 Кога целата гадна и 
грешна работа заврши, 
овој одметнат смртник, кој 
лесно размислуваше да го 
продаде својот пријател за 
триесет сребреници за да ја 
задоволи својата  желба за 
одмазда, отиде и го изврши 
последниот чин во драмата 
на бегството од реалноста 
на смртното постоење – 
изврши самоубиство со 
бесење. Предавството го 
изврши, парите ги зеде, но 
доживеа длабоко разочару-
вање. “Згрешив, оти преда-
дов невина крв, рече тој. И 
како ги фрли сребрениците 
во храмот, излезе и отиде, 
та се обеси“ (Матеј 27: 4 - 5). 

На ваквиот негов чин еди-
наесетте апостоли гледале 
со ужас и запрепастеност. 
Така Јуда од близок Хри-
стов ученик и апостол стана 
предавник и самоубиец и 
првиот жител на пеколот. 

Случајот со Јуда ни ка-
жува дека Царството Божјо 
никому не е загарантирано, 
без разлика која служба ја 
извршуваме и на кој сталеж 
припаѓаме. Уште, ни кажува  
дека, никој не е однапред 
предодреден за вечен бла-
жен живот туку, тоа треба да 
се “заработи“ и заслужи пре-
ку верата и добрите дела. 
“Не секој којшто ми вели: 
Господи, Господи, ќе влезе 
во царството небеско, а оној 
што ја исполнува волјата на 
Мојот Отец небески“ вели 
Христос (Матеј 7: 21). Да 
се поучиме од примерот на 
Јуда и да не бараме оправ-
дување дека сме отфрлени 
или дискриминирани или 
дека царството небесно, за 
кое ни зборува Христос,  е 
само за одбрани луѓе.   

Примерот на Јуда нека 
да ни биде поука и нам, во 
смисла: да ги отфрлиме од 
себе сите лоши и зли по-
мисли, да се  ослободиме 
од гневот и омразата и да 
се усовршуваме во доброто 
преку богоугодни мисли, за-
тоа што секое  зло дело до-
аѓа од лошите помисли. Да 
имаме љубов кон сите луѓе, 
па дури и кон оние коишто 
ни згрешиле и кои не’ навре-
дуваат. 

Целото знаење за апосто-

ниот  меѓу апостолите но, 
што треба посебно да се 
нагласи, бил  единствениот 
Јудеец.  Наизглед бил  фи-
зички јак  но, во стварност, 

Пишува: 
прота-ставрофор 

ИЛИЈА ДОНЕВ

говата себебендисаност и 
себичност се зголемувалае. 
Кога Натанаил го сретнал 
во Тарихеја и го повикал во 
апостолската служба, тој 
тогаш имал  триесет годи-
ни и бил  неженет. Се вели 
дека  Јуда бил најобразова-
ниот  меѓу апостолите но, 
дека  Јуда бил најобразова-
ниот  меѓу апостолите но, Пишува: 

МАКЕДОНСКА ЗАЕДНИЦА

ЈУДА ОТИДЕ ПРВ ВО ПЕКОЛОТ
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Често пати во овој весник се 
објавени статии со теми од 
бројни автори во врска со ко-
рупцијата во нашата татков-
на. Еве, јас ќе додадам уште 
една иако и порано сум пишу-
вал за неизлечивата болест 
во Македонија  - корупцијата. 
Додека Вилма Русковска сега 
ужива заслужено или не во 
пензионерските денови, но-
вата гарнитура обвинители 
немаат покажано ама баш ни-
што, а  така и се очекуваше. 
За неконтролираната коруп-
ција се загрижи и новата ам-
басадорка на САД во Скопје 
Анџела Агелер.
   По предавањето на акре-

дитивните писма амбаса-
дорката Анџела Агелер во 
својот прв настап порача дека 
борбата против корупцијата 
во Македонија ќе ја направи 
број еден приоритет на аме-
риканската амбасада. Таа 
додаде дека таа борба мора 
да ја водат граѓаните на Ма-
кедонија, а САД ќе бидат тука 
да ги подржат.  “На младите 
овде им треба и тие заслужу-
ваат  земја во која успехот се 
заснова на талент и напорна 
работа, а не на политика или 
на тоа кого познавате. Ко-
рупцијата во било која фор-
ма – непотизам, несоответно 
политичко влијание, фаво-
ризирање при вработување 
или потпишување договори 
итн. ја кочи оваа земја во 
економскиот , социјалниот и 
структурниот успех што зна-
еме дека може и треба да 
продолжи да се постигнува, 
порача амбасадорката Анџе-
ла Агелер.
Убаво речено, тешко извод-
ливо амбасадорке. Овде е  
Балкан. Ти посакуваме успех. 
Со доаѓањето на сегашната 
влада (власт) на СДСМ (ни-

кој не знае кое им е името,  
СДСМ или СДС бидејќи од 
името Македонија бегаат како 
ѓавол од темјан. Не треба ни-
кој да биде изненаден со она 
што го сторија (не направија) 
денешните бандити на власт. 
Дали некои од нив денес или 
претходно се збогатија со ра-
спродажбата на се’ она што е 
свето, значајно и непроцен-
ливо ќе покаже времето, не-
кој ќе треба да даде отчет за 
сето тоа. Јас лично  верувам 
во тоа дека некои од врвот  на 
власта ги наполнија џеповите 
на сметка на интересите на 
државата и за тоа ќе треба 
да сносат одговорност.  Не 
верувам   дека македонските 
судови наскоро ќе соберат 
храброст да казнат полити-
чар  со казни соответни на 
делото како што е во Европа 
и светот.
   Долго време на новите 
властодршци им зеде да 
најдат лице кое ќе биде спо-
собно (послушно) да се бори, 
да ја уништи корупцијата во 
Македонија. И го најдоа. Де-
нес на сите нас ни е познато 
тоа лице – Катица Јанева! Се 

испостави, за жал, дека таа 
е корумпционер над корумп-
ционерите. И сега таа ужива 
во притвор во нејзиниот соп-
ствен дом со пари заработени 
од корупција. Каде е ташната 
на Орце Камчев полна со 
евра? Јас незнам, прашајте 
ја Катица.  А Орце и него-
виот пријател Сашо Мијалков 
вчера, денес, утре шетаат 
во Охрид преку ден, а ноќе 
на спиење одат во затвор во 
Струга. На такво нешто ги 
осудија македонските судови. 
Од  друга страна, македон-
ските судови ги осудија бун-
товниците кои се ставија во 
одбрана на Уставот на држа-
вата на долги затворски казни 
без тие да испукаат куршум 
(тие беа голораки) и некои да 
не биде убиен. 
   Ако родител украде од дуќан 
кифла, банана, јаболко... за 
да ги прехрани своите деца 
дома и биде фатен, сигурно 
дека ќе следува казна. Најве-
ројатно затворска! Не поради 
тешкото дело туку поради тоа 
што никој зад него не стои да 
го штити.  Со други зборови, 
ако се познаваш со судијата 

или некој близок до него, ќе 
поминеш лесно, во спротивно 
казна.
   Корупцијата сама по себе 
сигурно дека нема да исчез-
не, напротив ако борбата про-
тив неа е млитава како што е 
досега, таа ќе се зголеми до 
размери што не ќе може крај 
да и’ се најде, или народски 
кажано не ќе се знае кој јаде 
кои пие. Додека криминалците  
во Македонија се во војна со 
недоволно воружените поли-
цајци во споредба со до заби 
вооружените криминалци, 
борбата против корупцијата 
е многу, многу покомплицира-
на. Се води против оние нај-
моќните – по сила и по пари. 
Станува збор за  оние горе во 
врвот кои со едната рака веќе 
се во ќупот со парите, а ако 
ја стават и другата пленот е 
уште поголем. Станува збор 
за тендери, за државно земји-
ште, за градежни дозволи, за 
јас ќе ти го почешам грбот ти 
мене... Едноставно, борбата 
пртив криминалците е полес-
на затоа што е борба против 
најдолниот слој од населе-
нието (сиромашните), додека 

во корупцијата “пливаат“ оние 
највлијателните, најбогати-
те, лица на високи државни 
функции...
П.С.  Јас сакам да пишувам 
за  нови изградени модер-
ни патишта, нови фабрики, 
спортски терени, странски 
компании кои инвестираат 
во Македонија, нови модерни 
болници... но од тоа има мно-
гу малку или ништо. Ако де-
нес беше 1991 година, 1993, 
1995... Јас ќе бев горд со на-
шата Македонија. Горд затоа 
што градиме наша држава, 
со наши луѓе, онаква каква 
што ние сакаме. Денес,  2016 
година, 2018, 2020, 2022... 
со солзи во очите, со мач-
нотија во стомакот, безимен, 
со Устав кој е испердушен, 
со народ кој ја губи уста-
вотворноста, држава со која 
раководат корупционери, 
предавници, лица со купени 
факултетски дипломи, без 
никакво чувство на одговор-
ност, лица кои се радуваат 
со населението кое се исе-
лува од земјата, а тие се 
радуваат. 

МАКЕДОНСКА ЗАЕДНИЦА

 Корупционери се борат против корупцијата
дитивните писма амбаса-
дорката Анџела Агелер во 
својот прв настап порача дека 
борбата против корупцијата 
во Македонија ќе ја направи 
број еден приоритет на аме-
риканската амбасада. Таа 
додаде дека таа борба мора 
да ја водат граѓаните на Ма-
кедонија, а САД ќе бидат тука 
да ги подржат.  “На младите 
овде им треба и тие заслужу-

Често пати во овој весник се 

ваат  земја во која успехот се 
заснова на талент и напорна 
работа, а не на политика или 

ваат  земја во која успехот се Танас Јовановски

HISTORIC RECOGNITION FOR THE MACEDONIANS 
IN GREECE:THE “CENTRE FOR THE MACEDONIAN 
LANGUAGE IN GREECE”OFFICIALLY REGISTERED 

BY JUDICIAL AUTHORITIES IN GREECE

The Centre for the Macedonian 
Language in Greece is pleased 
to announce that it has been 
offi cially registered as a non-
governmental organisation 
(NGO) by judicial authorities in 
Greece.
The association’s application 
was approved by the court on 
28th July 2022 and the decision 
was announced in the Judicial 
Publications Bulletin on 7th 
November 2022. 
The fi nal administrative matters 
related to the registration were 
completed last week and the 
association’s statute has now 
been offi cially certifi ed by the 
court. Among others, the Centre 
wishes to acknowledge and 
thank the lawyer, Kyros Spondis 
for his work in achieving the 
registration of the association.

We wish to point out that this 
is the fi rst ever NGO explicitly 
relating to the Macedonian 
language to be legally registered 
by Greek state authorities. 
This act represents a de facto 
recognition of a Macedonian 
speaking minority in Greece.
Also signifi cant was the fact that 
the court documentation offi cially 
referred to the organisation by 

its name in the Macedonian 
language, using the Macedonian 
Cyrillic alphabet (“Центар за 
македонски јазик во Грција”).

The decision is the fi rst 
recognition of the Macedonian 
language in Greece by Greek 
state authorities since the 
census of 1920 when the 
Macedonian language was 
listed as language spoken by 
parts of the population.

Today’s achievement is not 
the end, but the beginning 
of a campaign to achieve full 
recognition of the Macedonian 
language in Greece. The Centre 
will now actively work towards 
the fulfi llment of its goals which 
include:
- teaching the Macedonian 
standard language to citizens of 
Greece, via an online website.

- supporting the future 
introduction of the Macedonian 
standard language as an 
optional subject in public schools 
(primary and secondary) and 
universities in Greece, located 
in the Regions of Western 
Macedonia, Central Macedonia 
and Eastern Macedonia and 

Thrace.

- support the future 
establishment of pedagogical 
schools/departments within 
existing universities in Greece 
for the development of local 
teachers of the Macedonian 
language, as well as curriculum 
and teaching materials.
We call upon all Macedonian 
speakers in Greece and all 
democratically oriented citizens 
of Greece to join us in achieving 
the proper recognition which we 
all deserve.

The Macedonian language is 
our past … and our future!
Attached documents:
- Court certifi ed copy of the fi rst 
page of the Statute of the Centre 
for the Macedonian Language in 
Greece.
- Extract from the court decision, 
No. 27/2022, 28.07.2022
- Extract from the Judicial 
Publications Bulletin No. 10499, 
07.11.2022
- Notice of decision printed in the 
newspaper “Elefthero Vima tis 
Florinas”, 21.10.2022

Центарот за македон-
ски јазик во Грција со 
задоволство објавува 
дека официјално е 
регистриран како не-
владина организација 
(НВО) од страна на 
судските власти во 
Грција.Барањето за 
регистрација на орга-
низацијата беше одо-
брено од страна на 
судот на 28 јули 2022 
година, додека одлу-
ката беше објавена 
во Билтенот за судски 
одлуки и публикации 
на 7 ноември 2022 
година. Последните 
а д м и н и с т р а т и в н и 
работи поврзани со 
регистрацијата беа 
завршени минатата 
недела, при што су-
дот официјално го 
одобри и статутот на 
организацијата. Цен-
тарот за македонски 
јазик во Грција упату-
ва јавна благодарност 
до адвокатот Кирос 
Спондис, за успеш-
ното окончување на 
целата постапка око-
лу регистрацијата и 
впишувањето на на-

шата организација во 
судскиот регистар на 
невладини организа-
ции. Сакаме да нагла-
симе дека во случајов 
станува збор за прва 
невладина организа-
ција во Грција, која 
директно ќе се грижи 
за македонскиот јазик 
и која законски е ре-
гистрирана од страна 
на грчките држав-
ни органи. Овој чин 
претставува де факто 
признавање на ма-
кедонското говорно 
население во Грција.
Воедно, значаен е и 
фактот што судската 
документација офи-
цијално ја наведува 
организацијата со неј-
зиниот назив на маке-
донски јазик - при тоа 
користејќи го и маке-
донското кирилично 
писмо.Одлуката на 
судот претставува 
прво официјално 
признавање на ма-
кедонскиот јазик во 
Грција од државните 
органи после попи-
сот на населението 
во Грција спроведен 

во 1920 година, кога 
ќе потсетиме дека 
македонскиот јазик 
бил наведен како ја-
зик што го зборува 
дел од населението 
во одредени региони.
Ваквото достигну-
вање не претставува 
крај, туку почеток на 
кампањата за целос-
но признавање на 
македонскиот јазик 
во Грција. Затоа, Цен-
тарот за македонски 
јазик во Грција во 
наредниот период ќе 
се насочи кон исполу-
вање на своите цели 
од статутот, кои го 
предвидуваат след-
ново: - изучување на 
македонскиот лите-
ратурен јазик од стра-
на на граѓаните на 
Грција, преку интер-
нет-страница.  - под-
дршка на заложбите 
за идно воведување 
на македонскиот ли-
тературен јазик како 
изборен предмет во 
јавните училишта 
(основни и средни) 
и универзитетите во 
Грција, кои се наоѓаат 

во регионите Запад-
на Македонија, Цен-
трална Македонија и 
Источна Македонија 
и Тракија.
- поддршка на залож-
бите за идно форми-
рање на педагошки 
училишта/одделенија 
во рамките на посто-
ечките универзитети 
во Грција за обука на 
наставници по маке-
донски јазик, како и за 
изработка на настав-
ни програми и настав-
ни материјали.
Ги повикуваме сите 
говорители на ма-
кедонскиот јазик и 
неговите богати дија-
лекти во Грција, како 
и сите демократски 
ориентирани граѓани 
во државата, да ни се 
придружат во нашите 
напори за постигну-
вање на соодветно и 
официјално призна-
вање, кое сите ние го 
заслужуваме. 
Македонскиот јазик 
е наше минато... и 
наша иднина! 

ИСТОРИСКО ПРИЗНАВАЊЕ ЗА МАКЕДОНЦИТЕ 
ВО ГРЦИЈА: „ЦЕНТАРОТ НА МАКЕДОНСКИОТ 

ЈАЗИК ВО ГРЦИЈА“ОФИЦИЈАЛНО РЕГИСТРИРАН 
ОД СУДСКИТЕ ВЛАСТИ ВО ГРЦИЈА
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Во нашата Македонска Православна Црква Свети Никола во Виндзор, месецот ноем-
ври помина исполнет со повеке празнични прославувања и со некои редовни настани 
кои се од големо значење за животот на нашата заедница. Литургиски ги прославиме 
празниците од овој период какошто се Св.Димитриј Солунски – Митровден и Св.Ар-
хангел Михаил, празници коишто се одбележуваат и како куќни слави и имендени. На 
20 ноември во неделата, во нашиот центар имаше ручек за старосните пензионери 
од нашата заедница. Со оглед дека помина пандемијата, нашите повозрасни членови 
дојдоа во поголем број и поминаа пријатен ден на ручекот искажувајки радост што 
се гледаат на едно место. Со големо присуство на верници го прославивме и праз-
никот на Пресвета Богородица – Пречиста на 4 декември. Истиот ден имавме ручек 
во чест на Св.Климент Охридски, основоположникот на Македонската Православна 
Црква. Кумови беа Васко и Ирена Чаковски со семејството, а за догодина се јавија 
Славко и Менка Серафимовски. Пред ручекот на присутните се обрати претседателот 
на Управниот одбор Менде Талески кој ги честита празниците и им додели Благодар-

ници на Хелен Диму, Фани Андоновска и Милка Крушаровска за нивната волонтерска 
работа и посветеност изминатите години во Женската секција.
Во овој месец е и големиот и значаен ден за нас, односно Патрониот ден на нашата 
Црква – Св. Никола. По повод на нашата Храмова слава во Недела на 18-ти декември 
ќе служиме Божествена Литургија, ќе се благослови славскиот колач и ќе се избере 
нов кум за наредната година. Празнувањето ке продолжи во салата на Свечен и праз-
ничен ручек, по којшто ке следи пригодна програма односно Божикен концерт на кој ке 
настапат децата од Црковното неделно училиште. На овој ден нашиот „Дедо Мраз“ ке 
подели подароци на присутните деца.
За нашиот Патрон празник и славата на храмот ги покануваме сите наши членови, 
сите македонци, пријатели и добронамерници да повелат во нашата Црква за да го 
чествуваме Св.Никола. За многу години да ни бидат сите овие празници и со радост 
да го дочекаме и Христовото раѓање - Божиќ!  Известува отец Емил Атанасов.
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ЦРКВАТА  СВ.НИКОЛА ДОБИ БОЖИКЕН ПОДАРОК  
50 БИБЛИИ  НА СОВРЕМЕН АНГЛИСКИ ЈАЗИК

По молитвите на Св.Никола 
нашата Црква доби Божи-
кен подарок - 50 Библии 
на современ англиски ја-
зик. Голема благодарност 
до George Klas и неговото 
семејство за оваа штедра 
донација. Поседувањето на 
овие примероци на Светото 
Писмо во нашата црква зна-
чи можност за нашите паро-
хјани особено помладите 
да се доближат до зборот 
Божји, до Неговата наука 
и Неговото Откровение во 
светот.

Господ да ве благослови и 
награди со многу добра за 

љубовта и несебичната гриж-
ливост што ја покажувате со 

ова мисионерско дело!

Through the prayers of St. 
Nicholas, our Church received 
a Christmas gift today - 50 Holy 
Bibles. Many thanks to George 
Klas and his family for this 
generous donation. Having these 
copies of the Holy Scriptures in 
our church means an opportunity 
for our parishioners, especially 
the younger ones, to get closer to 
the word of God, his teaching and 

Revelation in the world.
May God bless you and 
reward you with many 
good things for the love 
and selfl ess care you 
show with this missionary 
work!
Светото Писмо во извесна смис-
ла е биографија на Бога во овој 
свет. Во него Неописливиот 
донекаде се опишал Себеси. 
Светото писмо на Новиот завет 
е биографија на овоплотениот 
Бог во овој свет.
Светото писмо треба да се чита 
со стравопочит, бидејќи во секој 
збор има капка вечна вистина, 

а сите негови 
зборови го со-
чинуваат бе-
скрајниот оке-
ан на вечната 
вистина. Све-
тото Писмо не 
е книга туку 
живот; бидејќи 
неговите збо-
рови се дух 
и живот (Јн. 
6, 63), затоа 
можат да се 
разберат ако 
ги направиме 
дух на нашиот 

дух и живот на на-
шиот живот.
Свети Јустин Ке-
лијски
The Bible is in a 
sense a biography of 
God in this world. In 
it the Indescribable 
One has in a sense 
described Himself. 
The Holy Scriptures 
of the New Testament 
are a biography of the 
incarnate God in this 
world.

How should we read the Bible? 
Prayerfully and reverently, for in 
each word there is another drop 
of eternal truth, and all the words 
together make up the boundless 
ocean of the Eternal Truth.
The Bible is not a book 
but life; because its words 
are "spirit and life" (John 
6:63). Therefore its words 
can be comprehended if 
we study them with the 
spirit of its spirit, and with 
the life of its life.
Saint Justin of Chelije

М.П.Ц. СВ. НИКОЛА, ВИНДЗОР
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Real Estate specialist 45+years experience 
Residential & Commercial investment 

МАКЕДОНСКА ЗАЕДНИЦА

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

Друштвото Никола Карев од Мисисага ја 
одбележа 145 годишнината од раѓањето 

на Никола Карев 
На 23-ти ноември 2022 год.се завршија 145 год. од раѓањето на Никола Карев прет-
седател на Крушевската Република, прва македонска република на Балканот.По тој 
повод спомогателното и културно друштво "Никола Карев" од Мисисага приреди 
свечен ручек.На ручекот присуствуваа и гости од Торонто, Хамилтон и други ме-
ста, меѓу кои и претседателот на МПЦ Св.Климент Охридски господин Владо Дими-
триевски,членови од управниот одбор на црквата Св.Наум Охридски од Хамилтон со 
свештеникот Ангел Станчев и Никола Дурлов, претседател на Канадско-Американ-
ската Епархија.На крајот претседателот на друштвото "Никола Карев", Трајче Јана-
киевски не' потсети, како граѓани на Македонија колку е есенцијално да сме лојални 
на нашата држава и да се залагаме што е најможно за зачувување на македонските 
светости.Тој рече: "Во време кога нашите соседи се обидуваат да избришат се што 
е македонско, да ги присвојат македонските револуционерни дејци, ние денес со 
чествувањето на Никола Карев ги оживуваме тие бестрашните борци кои ги дадоа 
животите за слободата на Македонија. Како Македонци ние сме обземени со љубов 
кон татковината ни." Софрата беше благословена од свештеникот во Св.Илија, отец 
Благој Пенев, како и од отец Ангел Станчев од Св. Наум Охридски од  Хамилтон.
Горнан Јовановски

Во пресрет на Новогодиш-
но-Божикните празници 
Недан Тим кој е специјали-
зиран за посредување при 
купување и продавање на 
недвижен имот во Канада за 
најмладите организираше 
средба со Дедо Мраз. 
Средбата се одржа во 
просториите на македонска-
та православна црква Св. 
Илија во Мисисага на 4-ти 
декември 2022 година. 
Во ова  волшебно попладне 
најмладите уживаа во деко-
рирањето на божикни кола-
чиња, сликањето и закуската 
на колачиња и пијалоци. Исто така средбата 
со Дедо Мраз и фотографирањето со него 
им овозможи голема радост на дечињата 
кои надојдоа во голем број.
 Организаторите Васко и Александар Неда-
новски изразуваат искрена благодарност до 
сите деца и родителите за успешноста на 
овој настан. 

NEDAN TEAM:

Thank you to all our clients, family 
and friends for coming to our 
traditional meet Santa event.

It was a wonderful to see everyone 
having a great time.

Thank you to everyone who helped 
make our event a success!

СРЕДБА СО ДЕДО МРАЗ
 ВО ОРГАНИЗАЦИЈА НА НЕДАН ТИМ
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ALEXANDER THE GREAT AUTO INC
Buying a car? Remember, it is more than just spending money. We, at Alexander The Great Inc. Auto Sales understand 

that quite well. Be it the look you desire or be it the effi ciency you need! We provide you with the best of advice, the 
best of services and best of options in our inventory for quality pre-owned vehicles.

At Alexander The Great Inc. Auto Sales we deal in all Ranges of cars. Our professional and amicable staff is here to 
help you fi nd the best suited car for you and your family. Instant Financing Approval, Buying or trading, Alexander The 

Great Inc. Auto Sales is the destination for your next car because we know exactly what you wish for!

Address
2695 Durante Way,
Milton, ON, L9T 5J1

Sales: 833-216-1270
Hours of Operation

Monday  9:00 AM to 6:00 PM
Tuesday  9:00 AM to 6:00 PM
Wednesday            9:00 AM to 6:00 PM
Thursday  9:00 AM to 6:00 PM
Friday  9:00 AM to 5:00 PM
Saturday  9:00 AM to 5:00 PM
Sunday  Closed
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SONJA&OLIVER BAND

 WATCH OUR NEW SONGS ON YOUTUBE:

SONJA LOZANOVSKA (SONJA &OLIVER BAND) 

BOZE PRAVDA NEMA

SONJA LOZANOVSKA (SONJA&OLIVER BAND)

 MOJOT ZIVOT
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Македонското друштво ,,Мала Преспа, од 
Торонто Канада  на 26-ти ноември 2022 го-
дина одржа  величествен свечен банкет во 
големата сала на Македонската Православ-
на Црква Св. Климент Охридски во Торонто.
Неколку стотини Македонци со потекло од 
областа ,,Мала Преспа,, која денес се наоѓа 
во Република Албанија, а се населени со 
чистокрвно македонско население прису-
ствуваа на прославата по повод празникот, 
заштитникот Св. Архангел Михаил. 
Свеченоста  отпочна со настапот на Фол-
клорниот ансамбл ,,Илинден,, од Македон-
ската православна Црква Св. Илија од Ми-
сисага раководен од претседателот Ненад 
Попоски.
При тоа со сиот раскош на македонскиот 
ритам, колоритот на носиите и младоста на 

момчињата и девојките беше излеана уба-
вината на македонскиот фолклор. Задово-
лство за очите и душата, одлична увертира 
за почеток на оваа малопреспанска вечер на 
која присуствуваа пријатели на друштвото од 
сите делови на Македонија, но и Малопрес-
пани кои живеат во Соеднинетите Американ-
ски Држави..
Управата на,,Мала Преспа,, со претседате-
лот Босилко Аговски  на младата Македонка  
Николина Источки која е на фудбалскиот врв 
во Канада во категорија под 15 години,  и’ 
подари фудбалска топка со потписи на пого-
лемиот број од присутните гости во салата.  
Николина освен што е врвна млада фудба-
лерка, таа е и одлична ученичка, и играорка 
во ансамблот ,,Илинден,,. Нејзината мајка 
Нада потекнува од Мала Преспа и токму тоа 

беше причина плус  за задоволство и  овации 
од страна на присутните упатени кон млада-
та спортистка.
Со восхит нагласуваме дека друштвото 
,,Мала Преспа,, е вистинско, домаќинско 
здружение чија управа ја сочинуваат успеш-
ни македонски бизнисмени, кои се пример 
за патриотизам, сплотеност, достоинство, 
љубов и почит кон македонската право-
славна вера. Токму таква беше и Малопрес-
панската вечер на која беше ставен акцент 
на Македонизмот, преку бројните отпеани 
македонски песни од страна на оркестарот 
Балкан Ентертејнмент, како и други актуелни 
музички хитови со весел тон.
Како и сите претходни години на банкетот на 
,,Мала Преспа,, беше извлечена богата лота-
рија составена од парични и други награди.. 

Интересно е да се напомене дека наградата 
телевизор отиде во рацете на фудбалското  
семејство на Трајче Источки, што беше би 
рекле одличен дар за деновите на светското 
првенство во фудбал. Програмата ја водеше 
шармантната Малопреспанка Мери Аговска 
Терпо.
Поддршката кон Мала Преспа, обновата на 
прекрасните  цркви и манастири продолжу-
ва и во наредниот паериод. Така, на  28-ми 
јануари во МПЦ СВ. Недела од Ејџекс ќе се 
одржи добротворна вечер за реновирање на 
манастирот св. Марена во селото Туминец.
Честитки за сите планови и добронамерни 
потези на Македонците во Канада.

ТРАДИЦИОНАЛНА СВЕЧЕНА ПРОСЛАВА НА ПРАЗНИКОТ СВЕТИ 
АРХАНГЕЛ МИХАИЛ ОД СТРАНА НА ДРУШТВОТО 

,,МАЛА ПРЕСПА,, ОД ТОРОНТО, КАНАДА
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МАКЕДОНСКА ПРАВОСЛАВНА ЦРКВА “СВ.ИЛИЈА“
   

MACEDONIAN ORTHODOX CHURCH “ST. ILIJA”
1775 Bristol Rd. West ● Mississauga,

ON  L5M 2Y5  (905) 821-8050
www.st-ilija.ca  E-mail: admin@st-ilija.ca 

Крајот на годината која полека одминува и праз-
ниците кои наближуваат се вистински момент за 
отпочнување на прославите, време за здравица 
за уште една здрава година по долгата пауза од 
организираните собири како резултат на светската 
пандемија.
Околу 200 Македонки и наши пријателки од дру-
ги националности присуствуваа на забавата која 
ја отворија претседателката Весна Трајковска и 
нејзината соработничка Весна Гроздановска. Да 
се биде заедно е многу важно, да се прославува 

и да се навестува нова соработка и взаемност во 
годината што доаѓа е уште позначајно. Радоста и 
задоволството на дамите кои уживаа во добрата 
храна и пијалоци беше повеќе очигледна. 
Претседателот на црковната управа Ацо Крстевски 
со членови на управата придонесе во успешната 
реализација на настанот. Во текот на прославата 
во прекрасно украсената сала на банкетната сала 
на црквата Св. Илија беше извлечена богата лота-
рија во која главната награда телевизор ја пода-
рија Џани и Кети Мачковски.

Црквата Св. Илија традиционално по повод праз-
никот Македонска Православна Нова Година Ва-
силица организира грандиозна прослава која ќе се 
одржи на 14 јануари за кога е најавено учество на 
врвни музички имиња од Стариот Крај, Македонија 
. За резервации заинтересираните можат да се об-
ратат во црквата Св. Илија во Мисисага.
На Божикната Забава по повод канадскиот Божик 
гостите ги забавуваа Соња и Оливер Бенд и Стив 
Штуревски.

МАКЕДОНКИТЕ ОД ГРАДОТ МИСИСАГА,  
ВО ПРЕСРЕТ НА КАНAДСКИОТ БОЖИК ОДРЖАA ЖЕНСКА 

БОЖИKНА ЗАБАВА ОРГАНИЗИРАНА ОД СТРАНА НА ЖЕНСКАТА СЕКЦИЈА ОД 
МАКЕДОНСКАТА ПРАВОСЛАВНА ЦРКВА СВ. ИЛИЈА ОД МИСИСАГА
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Впечатлив настап на младите 
Македончиња од неделното училиште 

во Св. Климeнт  на Климентовата Вечер
Неделното училиште по ма-
кедонски јазик од црквата Св. 
Климент Охридски од Торон-
то со добро осмислена про-
грама настапи на Клименто-
вата Вечер која се одржа на 
10-ти декември во големата 
банкетна сала.
Најнапред со стихотворбата 

"Оро" настапија Изабела Пе-
тровска, Марија Лазаревска, 
Софија Целески,Наум Це-
лески, Кристијан и Стефан 
Грмаскоски, Ана Јорданоска, 
Ева и Миа Настевски, Мила 
Марковска, Стефани Костов,-
Мила Николоски.
Со стихотворбата  "Црвен-

капа" настапи Изабела Пе-
тровска, а"Стани,стани де-
тенце" ја изведоа Ева и Миа 
Настевски .
Рецитацијата на стихотвор-
бата "Јаготки" ни' ја долови 
Мила Николоски  а песнич-
ката "Маче" ја интерпрети-
раа Кристијан и Стефан Гр-

маскоски.
Присутните со аплауз го 
поздравија настапот и 
изведбата на  стихотворба-
та "Другарство" од страна на 
Изабела Петровска и Марија 
Лазаревска.
 Аплаузи се ореа за време 

на прекрасната изведба и на 
македонската народна пес-
на"Јовано, Јованке" со која 
настапи Ана Јорданоска.
 Тука беа и  Андреј и Дими-
триј Ѓуровски во групно уче-
ство на стихотворбата "Оро".
Честитки за работата на учи-

телката  во неделното учили-
ште од црквата Св. Климент 
Охридски Снежана Тешовиќ. 
Им посакуваме успешна ра-
бота и во наредната 2023 
година. 

МАКЕДОНСКА ЗАЕДНИЦА

 Делото „Македонски воз-
нес”, чиј автори се Славе 
Николовски-Катин и Фиданка 
Танаскова е едно од значај-
ните изданија на Македон-
ската православна црkва 
„Свети Климент Охридски“, 
од Торонто, кое е отпечатено 
во 1994, 1-232, (на македон-
ски и англиски јазик).  Мо-
нографијата е исполнета со  
интервјуа, писма, документи 
заедно со статии од весни-
ци, списанија, публикации  
и други материјали. Таа е 
исполнета со информации, 
фотографии, документи и 
другите пишани материјали 
од управите на црквата „Све-
ти Климент Охридски“. 
Особен придонес за моно-
графијата беше помошта 
со материјали на тогашниот 
претседател, г-дин Никола 
Стојановски, кој ја започна 
идејата за објавувањето на 
ова дело. Исто така голем е 
придонесот и на другите чле-
нови на управите на црквата, 
особено на женската сек-
ција, другите групи и голем 
број Македонци од Торонто, 
Потоа за одбележување е 
тоа што членовите на упра-
вите на црквата за годината 
1993/94 имаа разбирање да 
се финансира објавувањето 
на монографијата. 
Исто така, треба  да се по-
тенцира придонесот на мно-
гу други добронамерници и 
пријателите на Македонците 
во Торонто. Нивниот енту-

зијазам и поддршка придо-
несоа многу за иднината на 
црквата „Св. Климент Охрид-
ски“ и на Македонската  пра-
вославна црква во целина. 
На тој начин тие придонесу-
ваат за благосостојбата на 
Македонците во новата сре-
дина во демократска Канада, 
како и на земјата на нивните 
предци, етничка Македонија.
За делото „Македонски воз-
нес”, се организираше про-
моција во Соборната црква 
на Американско-канадската 
македонска православна 
епархија „Свети Кли¬мент 
Охридски“ во Торонто на 
патрониот ден на црквата, 
а на која зборуваше митро-
политот г. Кирил. Исто така, 
ова дело беше промовира-
но и во Соборни¬от храм 
„Свети Климент Охридски“ 
во Скопје, од г.г. Михаил и 
проф. д-р Ве¬¬ра Стојчевска 
Антиќ, кои истакнаа дека де-
лото претставува значајна 
алка во синџирот на Свети-
климентовата традиција во 
светот и во Македонија. 
На овој настан, во Гласникот 
на Институтот за национал-
на историја се осврнува и 
историчарот д-р Александар 
Тра¬јановски, кој ова дело 
на читателите им го препо-
рачува како ре¬ли¬квиум, кој 
претставува нов придонес во 
македонската црковно-на¬-
цио¬нална историографија. 

Свечена промоција оваа 

монографија доживува и во 
Стру¬мица, каде што за неа 
во Домот на културата збору-
ваа про¬фе¬сорите д-р Вера 
Стојчевска Антиќ и д-р Дими-
тар Керамичиев, во својство 
на претседател на Матицата 

на иселениците од Македо-
нија.
Инаку за делото „Македон-
ски вознес”, поглаварот на 
Македонската православна 
црква, Архиепископот охрид-
ски и македонски г.г. Михаил 
го напиша следното: 
Плодот што го роди дрвото 
посадено од св. Климент 
Охридски во Македонија, 
доведе до создавање на 
Охридската архиепископија, 
која денес постои во лицето 
на Македонската православ-
на црква. Корените, пак, на 
тоа Светиклиментово дрво 
се рашиирија насекаде миз 
Македонија и светот и стасаа 
до Северноамериканскиот 
континент, каде изникна еден 
од најголемите и најзначај-
ните духовно-национални и 
културно-просветни храмови 
што македонските иселени-
ци го имаат - црквата "Св. 

Климент Охридски" во То-
ронто.
Митрополитот полошко-ку-
мановски архијереј митропо-
литот Кирил, пак, меѓу друго-
то, за делото „Македонски 
вознес”,  напиша:
... Големиот празник, триде-
ценискиот јубилеј на светиот 
македонски храм "Свети Кли-
мент Охридски" во Торонто е 
вистински македонски воз-
нес за сите браќа и сестри од 
род македонски, за сите име-
ни и безимени кои вградија 
огромна љубов, дарување, 
труд и самопрегор во него-
вите темели и го подигнаа 
овој прекрасен и најголем 
соборен храм вдолж и ши-
рум северноамери-канскиот 
континент, Црквата е и ос-
танува да биде симболот на 
македонското име, непокор, 
тврдокорност и постоење 
на далечните прекуокеан-
ски простори, во чии двери 
пулсира една извонредно 
динамична активност, атрак-
тивна, привлечна и неод-
минлива за сите генерации 
Македонци.
Овој Божји дом, оваа заед-
ничка гордост, веќе три де-
цении е свето место за сите 
чеда од над стоилјадната ма-
кедонска заедница во Торон-
то, за век и веков останувајќи 
светол храм и македонски 
вознес среде мултикултур-
ниот канадски мозаик
Исто така, митрополитот 
Кирил ќе напише дека од ве-

ковниот печалбарско-иселе-
нички животен вруток на Ма-
кедонците во Торонто и во 
Онтарио, и од долгата исто-
рија на древната македонска 
земја. во оеаа монографија 
се сместени најзначајните, 
фрагментарни прикази. Хро-
нолошкиот и посеопфатниот 
приод ги зафаќа, селак, по-
следниве 30 години, толку 
колку што е и младоста на 
светиот храм "Св Климент 
Охридски", на чиј јубилеј и 
му се посветува книгата "Ма-
кедонски вознес".
Импозантен е летописот на 
македонското минато и се-
гашност за што непроцен-
лива и огромна е улогата 
и придонесот на оние за-
служни дејци што ги ставија 
темелите на овој храм Тоа 
се членовите на црквата и 
нацрковните упраеи, на жен-
ската секција, донаторите, 
свештенослужителите, тоа 
вистинско море од активисти 
од сите генерации и од сите 
делови на родната македон-
ска земја.
Свое посебно место имаат 
и членовите на ансамблот 
"Македонка", тие големи 
вљубеници во македоиските 
фолклорни богатства, потоа 
вљубениците во убаеиот 
поетски збор - членовите 
на Литературното друштво 
"Браќа Миладиновци", па 
црковниот хор, училиштето 
на мајчин македонски јазик, 
пензионерскиот клуб, драм-

ската, спортските и сите дру-
ги секции. Преширока бројка 
е тоа на доблесни и честити 
Македонци, верници и акти-
висти, кои ео сето ова време 
дадоа се од себе за афирми-
рање на македонското дело 
и вистина.
Работата и фасцинантните 
резултати и постигнувања 
не беа возможни и целосни, 
а не ќе беа и на она рамни-
ште што е денес, без најши-
роката поддршка и помош 
на македонската комуна во 
Торонто и пошироко.

Се што е сместено меѓу 
овие корици е прилог кон 
афирмирањето на длабо-

ките македонски корени, на 
славното македонско име 
и на големата македонска 

вистина долж и вшир север-
но-американските простори 
и е своевиден спој на мина-
тото и сегашноста, a co Бога 

напред - и кон иднината.
(Продолжува)

Пишува Славе Катин

ПОЧЕТОЦИТЕ НА ФОРМИРАЊЕТО НА МАКЕДОНСКАТА ЦРКВАТА
 „СВЕТИ КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“ ВО ТОРОНТО (2)

на иселениците од Македо-
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LOCATIONS: 
  190 Main St. N, Markham, ON    Tel: 905 471 9100

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

kozovskifamilydentistry.com  Kozovski Family Dentistry

New patients are welcome to our Dental Family
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  

SUCCESSFUL MACEDONIAN BUSINESSES
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THIS YEAR WITH THE  TRUST AND SUPPORT FROM OUR CLIENTS, FAMILY AND FRIENDS, 
WE EARN TOP 2% REAL ESTATE AGENTS IN OUR REAL ESTATE MARKET.

ОВАА ГОДИНА СО ДОВЕРБА И ПОДДРШКА ОД НАШИТЕ КЛИЕНТИ, СЕМЕЈСТВОТО И 
ПРИЈАТЕЛИТЕ, СТЕКНАВМЕ ВРВНИ 2% АГЕНТИ ЗА НЕДВИЖНОСТИ НА НАШИОТ ПАЗАР 

НА НЕДВИЖНОСТИ.
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 Среќни Новогодишно- Божикни 
празници 

на сите Македонци во 
Канада и пошироко, 

како и  на сите парохијани во црквата 
Св. Илија во Мисисага

 им посакува 
претседателот на црковната управа 

Ацо Крстевски 
со сопругата Елизабета.

Нека Новата 2023 Година 
и божикните празници Ви донесат 

среќа, 
здравје, љубов и мир.

Честитките Ви ги упатува 
претседателот 

на црковната управа 
од Македонската Православна 
црква Света Недела од Ејџекс,

 Славе Бунтевски 
со сопругата Зора и синот Диме.

Претседателот на македонската 
катедрална православна  црква 

Св. Климент Охридски од Торонто, 
Владе Димитриевски

 со сопругата Мара и семејството, 
Ви ги честита Новогодишно-Божикните 

празници и ви пожелува среќа, 
здравје и слога.
За многу години!

Митко и Виолета Роштанковски на сите 
читатели на весникот Македонија, 
и сите благочетсиви христијани, 
Македoнци по род, како и на сите 
кои ја празнуваат Новата Година 

и Божикните Празници им посaкуваат 
среќа и радост. 

Да ни' е за многу години!

НОВОГОДИШНИ ЧЕСТИТКИ
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БОЖИКНА СРЕДБА НА ЛИТЕРАТУРНОТО ДРУШТВО
 ,,БРАЌА МИЛАДИНОВЦИ,, ОД ТОРОНТО

Во организација на Литературното Друштво Браќа Милади-
новци со нивниот претседател Зоран Карапанчев на 4-ти 
декември во МПЦ Св Климент Охридски Торонто се одржа 
- Божикна средба (Christmas meeting) со поезија и песна и со 

специјални гости меѓу кои беа ; Претседателот на МПЦ Св. 
Климент Охридски господинот Владе Димитриевски, свеште-
никот од МПЦ Св Климент Охридски отец Сашо Целевски и 
ученици со нивните мајки предводени од Учителката Снежа-

на. А инцијаторот на друштвото Вера Вржовска Петревска 
пријатно ги изненади членовите со свечената декорација на 
масите и богатата храна подготвена од членовите на дру-
штвото.

НОВИОТ ЧЛЕН НА 
"БРАЌА

МИЛАДИНОВЦИ" 
Е 

ВЕРА
 БЛАГОЕВИЌ, 

АВТОР
 НА 106 КНИГИ

Од неодамна литературно-
то друштво “Браќа Милади-
новци” доби нов член. Тоа е 
госпоѓата Вера Благоевиќ 
(Vera M Samarjanin) која од 
пред три години живее и 
твори во Торонто. Она што 
неодбегливо пленува внима-
ние е нејзиниот импозантен 
број објавени книги. Нејзи-

ниот опус содржи 106 отпе-
чатени дела проза и поезија 
за деца и возрасни. Вера 
вели дека тоа не е крај на 
нејзиното творештво бидејќи 

подготовките за следната 
книга се при крај и таа има 
желба промоцијата да ја на-
прави во Торонто, организи-
рана од литературното дру-
штво “Браќа Миладиновци” 
и збогатено со специјални 
гости од Македонија.

EХ ДА МОЖАМ

Ех да можам како Вардар 
да дотечам
македонска носија да си 
облечам,
да шетам низ мојата земја 
прекрасна исто како и 

носијата раскошна.
Од сите краеви носии да 
пробам,старите обичаи да 
ги употребам,

можам да го слушнам од 
славеј гласот,да видам 
од македонско девојче 
стасот.
Да можам низ мојот Велес 
да поминам
ќе се вратам во младоста, 
одма чинам
и крај портата дедова да 
наминам
под јаворот крај чешмата 
да починам.
Да шетам низ рациновото 
сокаче
но да издржи срце, да не 
заплаче,
поттикнато од рациновите 
творби,
од жалост за опишани 
мачни борби.
Да, и на Дојранско езеро 

да бидамниз мирни води, 
рипчињата да видам,
рибари со кајче како риба 
ловат
низ тие лековити води 
како бродат.
Ех, од Дојран царевина да 
направам,
за неа на целиот свет да 
им јавам,
да можам езерода полнам 
со азно
со бисери и се’ друго 
благо,разно.
Во Прилеп на Маркови 
Кули да идам
во манастир Варош, се-
стри да си видам,
кај Калист на Трескавец да 
се искачам,
ех, да можам, од радост да 

си заплачам.
Да можам во моето Зрзе 
да си појдам
старите шумски патеки да 
си најдам,
да си видам Црква, браќа-
та и Климента
под оревов лад да седнам, 
два момента.
Молам за мојот род да 
нема јадови
никаде низ сите тамошни 
градови,
да има само песна и оро 
вечно
за да се живее во мир 
безконечно.

Вера М Самарјанин
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Бадник или Коледе се наре-
кува денот пред роденденот 
на Исус Христос (Божиќ), 
според христијанската тра-
диција. Според Јулијанскиот 
календар по кој се раководи 
Македонската православна 
црква, Бадник паѓа на 6. ја-
нуари секоја година, а Божиќ 
на 7. јануари. Суштината на 
празникот е во радоста на 
христијаните пред големиот 
ден - Христовото раѓање. 
Истовремено, со овој ден за-
вршуваат и Божиќните пости.
Традиционално, Бадник се 
прославува кај сите христија-
ни, но црквите кои го кори-
стат Грегоријанскиот кален-
дар го прославуваат на 24. 
декември. Кај сите христијан-
ски народи има низа обичаи 
за Бадник, осбоено поврзани 
со Бадниковата вечера.
Зборот Бадник веројадно 
доаѓа од старомакедонскиот 
збор - да бидеш буден. Таа 
ноќ, како што запишал Ша-
пкарев, „сите домашни луѓе 
не заспиваат туку преноќе-
ваат будни, та од тоа се гле-
да дека таа ноќ е наречена: 
бадник - будник“. И многу-
мина други истражувачи на 
овие обичаи сметаат дека 
името на овој ден доаѓа од 
бдеењето, будноста покрај 
обредниот оган.
Истражувачите сметаат 
дека во праисторијата овој 
ден бил празник поврзан 
со враќањето на Сонцето 
од јужните напоредници, 
по зимската краткоденица. 
Раѓањето на новото Сон-
це значело и раѓање или 
обнова на животот. Подо-
цна, Христијанската црква 
го презела овој празник и 
симболично го поврзала 
со Христовото раѓање. На 
прекорот дека Христијаните 
започнале да го празнуваат 
денот на Сонцето исто како и 
паганите, Свети Августин од-
говорил: „Ние го празнуваме 
не како неверниците поради 
Сонцето, туку поради оној 
што го создал Сонцето“.
Обичаи
Бадник е празник кој се 
прославува во кругот на се-
мејството, со посна но, све-
чена вечера и прераскажу-
вање на библиски приказни.
Во Македонија
Традиционално, во Македо-
нија семјството се собира на 
вечера на Бадник. Се подго-
твува богата трпеза исклу-
чително со посна храна: пи-
тулици, сарма, грав, компир, 
риба, зелник, овошје и друго, 
што треба да обезбеди богат 
род на земјоделските култу-
ри во следната година. Оби-
чај е по вечерата софрата да 
не се крева, туку така заедно 
со храната да остане цела 
ноќ. Ова е поврзано со веру-
вањето дека ноќта ќе дојде 
дедо Боже и ќе се нахрани, 
или во некои места, духовите 
на мртвите.
На Бадник во секоја куќа се 
меси кравјаче, пита или по-
гача во која се става пара. 
Вечерта кога сите ќе седнат 

на вечера, домаќинот, откако 
ќе се прекрсти и ќе ја бла-
гослови трпезата, го крши 
кравјачето на толку делови 
колку што има членови се-
мејството, оставајќи уште 
дел за Бога и за куќата. Сите 
присутни во својот дел од 
кравјачето ја бараат парата, 
и оној што ќе ја најде се сме-
та за најсреќниот во годината 
што претстои.
Богати обичаи и верувања 
на Бадник се поврзани со 
обредниот оган како и со го-
рењето на дрвото наречено 
Бадник или Бадникојца. Во 
врска со обредните коле-
дарски огнови е и обичајот 
коледица. И денес како и во 
минатото и во селата и во 
градовите во сите краишта 
на Македонија помали или 
поголеми групи деца палат 
оган и го прескокаат.

Рано изутрината на Бадник, 
децата пеат и одат по куќите 
каде што добиваат подаро-
ци како што се: пари, ореви, 
костени, јаболка, портокали 
и др.
За Бадник трпезата секогаш 
е посна, но исклучително 
богата ( посна сарма, грав, 
компир, риба, зелник, ово-
шје и сл.) Пред да започнат 
домашните да вечераат, 
домаќинот го отворал про-
зорецот и го поканувал Дедо 
Боже на вечера со зборови-
те:
"Повели Дедо Боже да ве-
чераме". Во некои места 
софрата се изнесувала во 
дворот и оттука се упатува-
ла поканата кон Дедо Боже. 
Обичај е по вечерата софра-
та да не се крева. Храната 
останувае цела ноќ, а во не-
кои места така останува во 
текот на трите дена додека 
се празнува Божиќ. Ова е по-
врзано со верувањето дека 
ноќта ќе дојде дедо Боже и 
ќе се нахрани.
Богати обичаи и верувања 
на Бадник се поврзани со 
обредниот оган, како и со го-
рењето на бадниковото дрво. 
Најчесто се гори пенушка од 
даб. Таа ноќ, како што запи-
шал Кузман Шапкарев, "сите 
домашни луѓе не заспиваат 
туку преноќеваат будни, та 
од тоа се гледа дека таа ноќ 
е наречена: "Бадник - буд-
ник".
На Бадник и Божиќ се изве-
дуваат и повеќе други оби-
чаи, како што се сечењето и 
горењето на дрвото "Бадник" 
коледарските огнови и мно-
гуте песни што се пеат крај 
нив.
Децата утрото на Бадник ги 

посетуваат куќите каде што 
пеат песни, го најавуваат и 
го честитаат големиот праз-
ник "денеска е Коледе, утре 
е Божик" за што добиваат да-
рови (овошје, бомбони, пари 
итн.)
Со Божиќ е поврзана и по-
говорката: "Пред Божиќ зад 
Божиќ кај да си, дома да си" 
што има двојно значење: за 
време на големиот празник 
треба да се биде во кругот 
на семејството и тука да се 
слушне и да се прослави ра-
досната вест за раѓањето на 
Спасителот, но не е на одмет 
да се потсети дека во најсту-
дениот период од годината, 
сепак најпријатно и најбез-
бедно е во сопствениот дом.
На Божиќ се оди во црква и 
се врши причестување со 
земање нафора и вино, кои 
ги симболизираат Исусовото 
тело и крв. По овој чин луѓето 
смеат да се омрсат.
Се подготвува богата софра, 
на која скоро задолжително 
било свинското месо.
На денот на Христовото 
раѓање, по одењето во црква 
луѓето се веселеле, играле и 
пееле среде село.
Божиќ, според црковниот 
календар, се празнува три 
дена.
Вториот ден е Соборот на 
Света Богородица, а третиот 
е Свети Стефан првомаче-
ник.
Во некои краеви на овие 
празници, луѓето што го но-
сат името Божидар, Божо, 
Бошко и сл. слават именден 
на Божиќ, а Стефан, Стојан, 
Стојче слават на Св.Стефан. 
Од Божиќ почнуваат 12-те 
таканаречени некрстени или 
нечисти, погани денови, кои 
траат се до пред Водици, де-
нот кога Исус бил крстен.
Се верува дека во овие дено-
ви се движат зли духови, ка-
раконџули, вампири, вештер-
ки и сл. кои ги загрозуваат 
безбедноста и сигурноста на 
луѓето.
Затоа од Божиќ до Водици, 
луѓето со себе носеле најраз-
лични амајлии - апотропејски 
средства со кои се заштиту-
вале од злите духови, како 
што се лук, пелин, сол.

Коледарски песни

1.Коледе, леде! Паднало 
греде, утепало деде.

Дедо се мачи, баба го 
квачи, со четири јајца.
Гусќини, гусќини! О, о, 

коледе!
2.Цуцул стои на грутка та 
си шие ќесулка. А шчо ќе 

му ќесулка?
- Да си бере жирчок. - А 

шчо ќе му жирчок? - Да си 
рани прасето.

- А шчо ќе му прасето? - Да 
му пушча лојца. - А шчо ќе 

му лојца?
- Да си мазни стапчето. - А 
шчо ќе му стапчето? - Да 

си тепа бабата.
- А шчо ќе му бабата? - Да 
му роди машко дете. - Како 

го викат?
- Ајчин, бајчин! Коледе, 

коледе!
3.Цуцул пасе говеда покрај 

река Ситница, и отаде 
лисица:

- Добро утро цуцуле! - Дал 
Бог добро лисице!

- Шчо је врева у село? - 
Комар бек се женеше

за мушичка девојка: еже - 
тапанарче,

желка - свирбаџија, мечка 
тесто валкаше,

повеќе го лапаше, на ме-
чиња даваше;

петел дрва цепеше, јарич-
ка ѓи редешпе;

вино пушчаше, повеќе 
растураше.

4.Сива, сива галабице! 
Дека си се осивила?

- Таму горе на небеси. Шчо 
имаше, шчо немаше?

- Таму има мала Бога, мала 
Бога и Божиќа,

си редеа златни чаши, 
златни чаши и канати! Утре 

је Божик!
Запишал Г. Бојаџиов, со-
општува Д. Матов.
Објавено во „Книжици за про-
чит“, Солун 1893.

Песни спроти Бадник се од 
Дебарско, од записи на Ва-
сил Икономов
Во Дебарско особено во на-
шите малорекански села,, 
вечерта спроти бадникот се 
подготвуваат лебови што се 
викаат колаци, со различ-
ни форми. Заедно со овие 
колаци (или колендари) за-
месуваат по еден голем леб 
што се вика чист леб, којшто 
го јадат на првиот ден на 
Божикот, кога повозрасните 
деца варат пченица (жито) 
со шеќер и ги пеат следниве 
песни:
1.Утре вечер - бадник 
вечер, бодни коња на 

пазара,
купи риба јогула, дој-
ди дома да ја вариш,
сркни риба - убоцај 

се, пи си вино - весе-
ли се!

2.Теле велит: - Леле! 
Не колите мене,

ток` колите кокош! Ко-
кош се скри пот кош!
3.- Сива, сива гулаби-
це, од коде си доле-

тала до нашего госпо-
дина?

Шчо чинеше наш го-
сподин?

- Ми правеше златни 
чаши, златни чаши и 

канати,
да послужит млада 
Бога, млада Бога и 

Божиќа.
Божик ми е на небе-
си, слава му е по се 

земја.
4.Добро утро стара 

бабо! Дај ми колач и 
погача!

Напи се вино и ракија, 
појди в племна - запа-

ли ја!
Sркни каша - попари 
се, косни риба - убо-

цај се!

Од зборникот на Васил Ико-
номов
Коледарски песни од записи-
те на Mарко K. Цепенков
Коледица варварица, сива, 
сива гулабица
долетала од планина, и до-
несла убаина.
Коледица варварица, бери 
пења за вечера
мене ми се вечера, оти пиле 
ми загина,
од море до море, во царичи-
ни дворои.
Царица го нагазила, и црев-
цата му истурила.
Циу цвиц ми сторило и пиле-
то си умрело.
По битолцќи Кoледица меле-
дица,
и по неа Василица, и по неа 
дава, дава,
еднаш ни сте во година како 
цвеќе во градина.

Збирајте се дечиња, стред 
село на грејачка,
огон да си палиме, за да се 
изгреиме,
оти после ќе одиме, Коледа 
да викаме,
костење да збираме, за Бад-
ник да јадиме,
Божик да го чекаме, и прасе 
да јадиме.
Колете, бре селани, дебели-
те крмнаци,
оти Божик ќе дојдит у селого 
на гости.
Олеле, деде, паднало греде,
отепало дете, дедо се влечи,
баба го плачи, и си го теши:
- Молчи ми старче, кусо ма-
гарче,
подај ми праче, да не ти к`-
лвнат,
твоите гурелки. Подај ми 
камче,
да удрам петле; да не ти к`-
лвни,
твоите мрсулки.

Што вели Македон-
ската Православна 
Црква за славењето

Меѓу дванаесетте големи 
христијански празници Божиќ 
се празнува најсвечено. На 
овој ден се празнува раѓање-
то на Господ Исус Христос, 
второто лице од Светата 
Троица.
Евангелските текстови све-
дочат дека римскиот импера-
тор Август издал заповед да 
се изврши попис на населе-
нието во Империјата.

Секој требало да биде за-
пишан во градот на своите 
дедовци. Палестина тогаш 
била во рамките на Римската 
империја поради што и пра-
ведните Јосиф и Света Дева 
Марија од Назарет тргнале 
за Витлеем за да се запишат 
во овој град, зашто и двајца-
та биле од родот Давидов.

Кога пристигнале во Вит-
леем за нив немало место во 
гостилниците и куќите пора-
ди тоа што во градот имало 
многу народ дојден заради 
пописот.
Некои добри луѓе сакајќи да 
им помогнат ги упатиле во 
една пештера во близината 
на градот каде што пасти-
рите во невреме ги засол-
нувале своите стада. Ноќта 
силна светлина ја исполнила 
пештерата, но и околните 
ридови, потоа Света Дева 
Марија го родила својот Син 
превенец, го повила и го 
ставила во јаслите. Силна-
та светлина ги исплашила и 
пастирите што со своите ста-
да ноќевале на отворено на 
околните ридови, но веднаш 
потоа ангелот Господов ги 
утешил јавувајќи им ја радо-
сната вест:
"Не бојте се! Еве, ви со-
општувам голема радост, 
која ќе биде за сите луѓе; 
зашто денеска ви се роди во 
градот Давидов Спасител, 
Кој е Христос Господ.
Пастирите веднаш отрчале 
во пештерата каде што ги 
нашле Марија и Јосифа со 
Богомладенецот, му се по-
клониле, а потоа низ градот 
разгласиле за раѓањето на 
Спасителот.
Веднаш потоа кај првороде-
ниот син на Света Дева Ма-
рија пристигнале и тројцата 
мудреци од исток на коишто 
за раѓањето на Спасителот 
им соопштила необичната 
ѕвезда на небото која ги до-
вела до пештерата движејќи 
се пред нив кога тие оделе и 
стоела кога тие одморале.
"И штом влегоа во куќата, го 
видоа Младенецот со мајка 
му Марија и паднаа, па му се 
поклонија; а кога ги отворија 
своите ковчежиња, Му при-
несоа дарови: злато, ливан 
и измирна" (Матеј 2/11). Овие 
дарови требало да прет-
скажат дека новороденото 
дете е во исто време човек 
(измирната), Бог (ливанот - 
темјанот) и Цар (златото).
Со молитви и литургии во 
храмовите, МПЦ денови-
ве ќе го одбележи еден од 
најголемите христијански 
празници, Рождество Хри-
стово - Божик, посветен на 
раѓањето на Исус Христос. 
Во недела, со почеток во 8 
часот во сите македонски 
православни храмови ќе се 
одржи литургија, а поплад-
невната литургија ќе започне 
во 17 часот. В понеделник, 
на Божик, се началствува со 
празничната литургија. Ден 
потоа, се служат служби по 
сите православни храмови 
низ Македонија. А така е и 
низ сите Македонски Право-
славни Храмови на МПЦ и 
низ дијаспората.
До сите православни 
христијани Честит Божиќ.
Христос се роди!
Вистина се роди!Христос 
се роди!Вистина се роди!-
Христос се роди!Вистина се 
роди!
Извор: Македонска Нација

"ПРЕД БОЖИК ЗАД БОЖИК КАЈ ДА СИ, ДОМА ДА СИ" 

 МАКЕДОНСКА ЗАЕДНИЦА
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FOR THE MONASTERY ST. MARINA, 

$50 ADULTS / KIDS UNDER 12 FREE / MACEDONIAN LIVE MUSIC  / EVERYONE IS WELCOME! 
ST. NEDELA  485 BAYLY ST W, AJAX, ON L1S 6M7 - 7PM

SATURDAY, JANUARY 28, 2023

CONTACT ST. NEDELA CHURCH:  (905) 426-5355  
   SLAVE: 647-512-5393   SONJA: 416-827-0954

FUNDRAISER 
I N  T H E  V I L L A G E  T U M I N E C ,  M A L A  P R E S P A

ORGANIZED BY MOC ST. NEDELA, AJAX 

МАКЕДОНСКА ЗАЕДНИЦА
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САЛАТА ПРИ ЦРКВАТА СВ. ИЛИЈА 
ВО МИСИСАГА  СЕ ИЗНАЈМУВА 

ЗА ОРГАНИЗИРАЊЕ НА :
ПРИВАТНИ ЗАБАВИ, КРШТЕВКИ,

 ВЕРИДБИ,
ПОГРЕБИ И ДРУГИ НАСТАНИ. 

    ОСВЕН ПРОСТОРОТ, ЦРКВАТА НУДИ
 

И КОМПЛЕТНО МЕНIИ 
СО ЈАДЕЊА ЗА ГОСТИТЕ.

 
КАПАЦИТЕТ:  150 ЛУЃЕ

  
ЗА ПОВЕЌЕ ИНФОРМАЦИИ 

ЈАВЕТЕ СЕ КАЈ:
  

 ГОРНАН  
647-710-3836    

БИСЕРКА  
416-319-4949

УПРАВНИОТ ОДБОР ОД ЦРКВАТА СВ. ИЛИЈА ВО 
МИСИСАГА ВЕ ПОКАНУВА НА 18-ТИ ДЕКЕМВРИ 

НА ЗАЕДНИЧКО СЛЕДЕЊЕ 
НА ФИНАЛЕТО ОД СВЕТСКОТО ФУДБАЛСКО 

ПРВЕНСТВО ВО КАТАР.
ПРЕНЕНОСОТ ЌЕ БИДЕ НА ГОЛЕМ ЕКРАН ВО 

ЦРКОВНАТА САЛА.

4-ти февруари, 2023 година
50-та Гоцева-Комитска Вечер

Организацијата Обединети Македонци во 
Канада им го честита Божик и Новата 2023 

година на сите Македонци со желби за 
здравје и напредок во следната година. 

Истовремено Ве потсетуваме сите дека на 
4ти февруари 2023 година по 50ти пат ќе 

се оддржи Гоцевата – комитска вечер и за 
да си обезбедите влезници јавете се кај 
претседателот Драги Стојковски на теле-

фон 416-823-6520.
 За почесен гостин овој пат е поканет прет-
седателот на Македонската академија на 
науките и уметностите, академик Љупчо 

Коцарев. 

Повелете сите на Гоцевата вечер да се ви-
диме по пандемијата и да го чуете

 охрабрувачкиот и визионерски говор
 на академик Коцарев.
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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 com-
munity 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 Macedonian 
and Canadian cultures closer togeth-
er. 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 accom-
modations and companionship to 
Seniors of all backgrounds with an 
aim to encourage the vibrant Mac-
edonian 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 accommoda-
tions
• Provide affordable housing

We strive to bring the Macedonian and
Canadian cultures closer together

Be a Volunteer

We support High School 
Volunteer Credits. Our 
many fundraising events 
welcome your volunteer 
time and talents!

MACEDONIAN OPEN

The Macedonian Open is one of Canada’s longest running golf tourna-
ments and today is Canadian Macedonian Place Foundation’s largest an-
nual fund raising event. 
Over the years the Macedonian 
Open has raised over $1,200,000 in net proceeds for the benefi t of Ca-
nadian Macedonian Place and other charitable causes supported by the 
current registered charity, Canadian Macedonian Place Foundation.
 

850 
O’ Connor Drive

Toronto On 
M4B 3L6
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Кога пишуваме за македон-
ската историја ќе мора да 
отпочнеме од првите зачето-
ци на првото човечко жи-
веење на територијата што 
се вика Македонија. Секој за-
четок , секој воведен момент 
како почнува и така останува, 
можеш да го промениш крајот 
но не и почетокот. Тие заче-
тоци ни даваат точно опреде-
лени временски потврдени 
факти на која основа ние го 
определуваме човековото 
мислење и верување. Тој 
утврден факт ни дава свет-
лосни сигнали дека на маке-
донската територија е пронај-
ден (според некои извори) 
најстариот човечки скелет 
стар 160 илјади години. За-
тоа се тврди дека најстарите 
пронајдоци од првите органи-
зирани човечки населби биле 
откриени токму во Македо-
нија, некои податоци потвр-
дуваат дека тие датираат 
уште од младото камено вре-
ме (неолитското). Не се 
испушта фактот што ни сиг-
нализира дека во таа доба на 
регионот на Македонија се 
забележува дури и форми-
рање на прва државна фор-
мација, а како потврда на тоа 
, и основање на првото 
кралство некаде околу 808 
година пред новата ера (а 
според други извори 825 год. 
пред новата ера). Основач на 
царството и прв македонски 
крал се смета дека бил Каран 
(808-878 пред новата ера). А 
пак, според Херодот, основа-
чот на првата македонска мо-
нархија бил кралот Пердика l, 
(700-678) и со тоа се сметал 
како обединител на македон-
ските племиња. По сите нао-
ди се тврди дека сепак Каран 
фактички бил првиот маке-
донски крал. Тој своето 
кралство го основал во мес-
носта Ајга (Кутлеш). Се мис-
ли дека според некое преда-
ние, Аполон, имал видение и 
му ја претскажал иднината на 
Каран дека тој ќе има тешки 
борбени поводи но сепак ќе 
биде победник во сите битки. 
Кога кралот по долгото воју-
вање, во едно дождливо и 
магличаво време тешко се 
гледал дури и патот, но со 
помошта на стадо кози успе-
ал незабележано да влезе во 
градот, така Аполон му кажал 
дека козата ќе му го покаже 
патот до градот. Иако Каран 
не верувал во суеверие но на 
жалост и така се случило. 
Кога градот бил целосно за-
земен , Каран го поставил 
својот престол и од тука тој 
владеел. И од тогаш на сите 
војнички походи пред војнич-

ките единици оделе козите за 
што Каран почнува да верува 
дека тие му носат среќа за да 
победува. И покрај сите овие 
важни историски настани, се-
пак македонското историско 
поглавје забележува најго-
лем подем во времето на 
владеењето на македонските 
кралеви Филип ll македонски 
(359-336 пне) и Александар lll 
македонски (336- 323 пне). 
Филип и Александар ја насле-
диле династијата Аргеади 
чии основач бил кралот Ка-
ран. Македонскиот народ 
почнува да се оформува како 
посебен етникум уште во ра-
ното средновековие, како ан-
тичко домородно население. 
Драган Ташковски во негова-
та книга “Македонска нација” 
, 1976 год. Ќе запише: “ Маке-
донската нација , која израс-
нува од овој “ етногравски 
материјал” , не настанала од 
вакуум, туку своите корени ги 
влече длаболко во историја-
та на оние словенски пле-
миња, кои кон крајот на 6 от и 
почетокот на 7 от век од на-
шата ера ги населиле просто-
риите на денешна Македо-
нија, односно просториите на 
некогашната татковина на 
Филип и Александар Маке-
донски”. Можеби нашите 
соседи нема никогаш да се 
сложат на ваквите историски 
искази, што е очекувано, нити 
пак ние можеме да ги прифа-
тиме нивните вештачки иска-
жувања . Исти такви потврде-
ни мислења наведува и 
Блаже Ристовски во неговата 
книга “Македонскиот народ и 
македонската нација”, 1983. 
“Во историјата на македон-
скиот народ несомнено важ-
на улога играл словенскиот 
карактер на основниот етник, 
но не може и не треба да се 
превиди ни значењето на ан-
тичките Македонци што по-
средно му дадоа на овој на-
род територија , име и крв”. 
Во еден друг цитат Ристовски 
како да сака да не упати кон 
еден нов видик, но по ист пат 
по кој ние сите чекориме, без 
да знаеме дека тој е општо-
народен долг што и на нас ни 
припаѓа. “Долгот кон народот 
е тесно врзан со долгот кон 
татковината, зашто поимот 
народ е тесно врзан со пои-
мот татковина. Долгот кон 
народот и татковината зави-
си од историските прилики 
што ги преживува еден народ 
и една земја. Тој се примену-
ва според приликите. Долгот 
кон татковината и народот, 
до неговото исполнување , се 
вика народен идеал и кон не-
говото исполнување треба да 
се стреми секој свесен човек. 
Искажувањето на своето 
разбирање на народните 
идеали и критиката на такви-
те не е празна работа, зашто 
идеалите се душата на 
општата народна работа и од 
здравоста на таа душа зави-
си и здравоста и плодовито-
ста на самата општонародна 
работа. Лошо разбраните на-
родни идеали само ги зголе-
муваат народните несреќи, 
без да му донесат полза на 

народот”. Џорџ Орвел познат 
и по името Ерин Артур Блер, 
англиски есеист, новинар и 
литературен критичар. Тој 
спаѓа меѓу 50 те најголеми 
британски писатели од 1945 
година. Кога Орвел прв пат 
се сретнал со поетесата Ја-
синта што ќе биде и негова 
другарка низ целиот негов 
живот, тој стоел на глава во 
полето. Таа го запрашала зо-
што така стој, тој и одгово-
рил: “Повеќе ве забележува-
ат ако стоите на глава отколку 
ако стоите исправени”. Зар 
тоа не ви наликува на кутриот 
Заев кој ја искрши кичмата за 
да биде препознаен? Џорџ 
Орвел и поетесата Јасинта 
во своето другарување заед-
но читале и пишувале пое-
зија и сонувале еден ден да 
станат познати писатели. На 
Орвел му се исполнила за-
мислата, а Заев за секогаш 
ќе остане со скршена кичма. 
Џорџ Орвел не потсетува 
како можеме да се избрише-
ме од меморијата на нашата 
историја. Тој ќе рече: “Наје-
фикасен начин да се уништи 
еден народ е да се избрише 
неговото сопствено сеќавање 
на неговата историја”. Наши-
те соседи претендираат дека 
ни се некакви пријатели а со 
векови се обидуваат да не 
обезличат. Од една страна 
ни велат дека не постоиме а 
од друга страна зборуваат 
дека сме имале заедничка 
историја. Како можеш заед-
нички да споделуваш нешто, 
или да чествуваш празници и 
личности со некој што веќе не 
постои, тоа нема никаков 
сенс. Има многу историски 
факти и познати светски лич-
ности што го потврдуваат ма-
кедонското постоење како 
посебен и многу поразличен 
народ од другите словенски 
народи. Меѓу нив е и австри-
скиот македонолог Карл Хрон 
кој во својата брошура “На-
родноста на македонските 
Словени” јасно ги објаснува 
неговите погледи на маке-
донското прашање. Хрон из-
несе уште во 1889-та година 
дека “Македонците не се ни 
Срби, уште помалку Бугари, 
туку Македонци”, дека се по-
себен народ, со самостоен и 
самобитен развиток, дека ре-
шавањето на политичката 
судбина на македонскиот 
народ ќе и припадне на 
една подоцнежна генера-
ција дека треба да се мис-
ли на поттикнување само-
стојна македонска 
литература, итн. Оваа ду-
ховитост ја потврди вре-
мето, бездруго не случај-
но, затоа што Хрон 
премногу компетентно и 
строго егзактно беше зав-
лезен во проблематиката 
на комплицираното и то-
гаш магловито македонско 
прашање. Тоа беше време 
кога Мисирков се школува-
ше во Србија и најверојат-
но имаше прилика да се 
запознае со идеите на овој 
австриски публицист и се-
риозен , објективен позна-
вач на македонските про-

блеми.( Гане Тодоровски 
“Претходниците на Мисир-
ков”). Карл Хрон иако остро 
критикуван од некои српски 
писатели каде што тој наве-
дува дека македонците не 
зборувале српски, туку маке-
донски или посебна припад-
ност тој цврсто стои на свои-
те ставови со посебноста на 
македонците во сите нивоа. 
Затоа тој се обидува да го до-
објасни за некои несватлив 
македонски опстој посебно 
српскиот критичар Гопчевиќ. ” 
... Би морал да се задоволам 
со тоа најпрво еден неквали-
фикуван литерат каков што е 
Гопчевиќ , да го покажам со 
сите негови недостатоци и да 
ја жигосам неговата леплива 
дрскост, со која тој ги осудува 
високо заслужените научни-
ци, за да ги маскира со тоа 
своите граници на дозволено 
пречекорените литерарни 
“позајмици” пред површните 
осудувања Гопчевиќ опишува 
области во кои никогаш не 
бил и дава суд за работи што 
воопшто не ги разбира. 
Нешто подрско долго време 
не и беше понудено на гер-
манската читачка публика 
Денешните акти за прашање-
то на националната припад-
ност на Македонија се уште 
не се затворени а пред тоа да 
може конечно да се реши ќе 
биде потребно непартијно и 
стручно , на самото место да 
се соберат истражувачки 
извештаи за особеностите на 
јазикот, обичаите, навиките, 
традицијата, народните пес-
ни и друго. Колку повеќе ја 
гледам целината на досегаш-
ните заклучоци , станувам се 
поцврсто дека посебната на-
ционалност на Македонците 
ќе биде со напредувањето во 
испитувањата се појасна и 
подокажлива”. Големо-ср-
пскиот пропагандист, шови-
нисти и анти-македонист 
Спиридон Гопчевиќ во  1890 
година ќе рече за Македонија 
: ” Морам да забележам дека 
има луѓе кои не се занесени 
ниту по Србија, ни за Грција, 
ниту за Бугарија, туку сонува-
ат за самостојна држава. Тие 
не сакат да знаат за Грците, 
оти самите се Словени, но не 
ги сакаат ниту Србите, а ни 
Бугарите, оти нивниот јазик 

им е непознат, но и зашто ја 
замразиле “пан-бугарската” 
идеја. Бројот на овие “самос-
тојници” (афтономисти) е не-
познат”. Во 1888-та година 
Гопчевиќ ја издава својата 
книга “Стара Србија и Маке-
донија” финансирана од вла-
дата на тогашна Србија, со 
цел како што тој вели: “Да се 
изнесе на светот да види 
дека тие земји навистина се 
српски”. Гледаме колку него-
вите поранешни тврдења се 
контрадикторни, каде збору-
ва дека македонците сонува-
ле за некаква самостална 
држава. Сите или поголем 
број од неговите книги во кои 
се опишувала македонската 
книжевна но и историска ви-
стина тие биле обележани 
како критички метод од голе-
мосрпската пропаганда врз 
македонскиот постоечки ет-
никум. Нашите историчари 
или истражувачи не треба да 
се занимаваат со истражу-
вање или докажување оти 
тоа е докажано и потврдено 
многу столетија на назад. И 
на кого ние треба да му дока-
жуваме и зошто, прашањето 
е само кој да го понесе тој 
македонски вознес и кога. 
Тоа ми го потврди пред многу 
години (1988) Миле Илиевски, 
еден од поборниците за ма-
кедонската кауза меѓу еми-
грантите во Европа. Тој ми 
рече на интервјуто на ра-
диочасот “Македонски свет” 
тогаш под моја дирекција: 
“Ние не треба воопшто да се 
занимаваме со докажување 
на некому, што сме и од кај 
сме, тоа значи снижување на 
нашата историска вредност. 
Тој облик на нашето истори-
ско чувство , таа наша идеа-
лизација го надградила секој 
наш одамна изоден чекор, 
ние сме повозвишени од кол-
ку што мислат другите, а со 
времето и во историјата сето 
тоа сме го претставиле во 
најсветли црти што е можно. 
Па најпосле нека нашите не-
гатори ја сфатат реалноста 
еднаш за секогаш, дека ние 
сме таму каде што се и тие, 
ние низ врвиците на истори-
ското премрежје го облагоро-
дивме нашиот стремеж кон 
возвишеното, и ако тие сме-
таат дека ние не сме таму, 

тогаш , тие нема што да ба-
рат од нас. Ти бараш нешто 
од некого заради тоа што тој 
постои. Нашето постоење 
одамна го потврдиле нашите 
соседи, Грција,Србија,Буга-
рија и други, ние не треба да 
правиме никакви усилби за 
докажување. Таа не е наша 
облигација постојано да се 
оправдуваме пред светот 
дека постоиме, доста со тоа, 
доста со обедиенција, ние 
сме народ да се обединиме 
еднаш за секогаш , да ја пока-
жеме нашата духовност и да 
се вознесеме како некогаш во 
онаа дамнешно челично вре-
ме, кога и Александар Маке-
донски еднаш рече: “ Нема 
ништо невозможно за тој што 
ќе се обиде ”, дај да се воз-
дигнеме на неговата инспи-
рација, ние имаме божји дар, 
моќ, можност, и способност и 
знаење, само сето тоа ќе тре-
ба да го ставиме во дви-
жење”. Во 1988 година Маке-
донскиот Национален 
Комитет од Торонто, на 10 
Август истата година одржа 
се македонски протест пред 
палатата на Обединетите На-
ции, по повод 75 години од 
поделбата на Македонија. На 
тој протест присуствуваше и 
Миле Илиевски како делегат 
на ОКМ (Ослободителен Ко-
митет на Македонија). Него-
вото активно делување кон 
македонската кауза не ќе ми-
нува така лесно, тој ќе биде 
многу години главен редак-
тор на весникот “Македонија” 
и покасно на “Македонска на-
ција”, но за сето тоа време тој 
ќе се согледува со многу не-
пријатни настани, дури и 
најблиските на него ќе се 
обидат да го провоцираат, да 
предизвикуваат некаков на-
стан за да му се одземе ре-
дакторската работа, тој ќе 
треба лавовски да се бори за 
да ја задржи својата пози-
ција. На крај Миле Илиевски 
остана таков како и што за-
почна. Дијаспората ќе го за-
памети како тврд,корав, не-
попустлив, неменлив, 
непоколеблив, со цврст ка-
рактер и решителен во сите 
насоки. (Продолжува) 

 МАКЕДОНСКА ЗАЕДНИЦА

ПАТРИОТСКИОТ ВОЗНЕС НА МАКЕДОНЦИТЕ ВО ДИЈАСПОРАТА (3) 
ките единици оделе козите за 
што Каран почнува да верува 
дека тие му носат среќа за да 
победува. И покрај сите овие 
важни историски настани, се-
пак македонското историско 
поглавје забележува најго-
лем подем во времето на 
владеењето на македонските 
кралеви Филип ll македонски 
(359-336 пне) и Александар lll 
македонски (336- 323 пне). 
Филип и Александар ја насле-
диле династијата Аргеади ГОРНАН ЈОВАНОВСКИ
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8-МИ ДЕКЕМВРИ, ПАТРОНИОТ ДЕН  НА СВ.КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ ЧУДОТВОРЕЦ
 
„Ох, колку сум радосен  оти  ката година 
со срце го празнуваме Св. Климент ! 
 Оти и во радости, и во жалби во устите 
ваши звучи името Св. Климент и пак Св. 
Климент !“

  Григор Прличев

Оваа година, на 8 декември  во сите маке-
донски православни цркви, како во нашата 
татковина Македонија, така и во поширокиот 
свет каде што живеат Македонци се празну-
ваше Патрониот ден за Св. Климент Охрид-
ски (840 – 27 јули916, Охрид) кој е  еден од 
највозвишените македонски светци и ученик 
на Солунските браќа Кирил и Методи. Со зву-
кот на камбаните  и богослужбена литургија 
ќе одекни прославата на големиот празник 
и сите верници ќе се соберат на заедничка 
молитва, да пеат и вознесуваат беседите  со 
пофалната песна за Св. Климент.
Во чест и слава на нашиот учител Климент,  
литературниот прилог ќе биде посветен  на 
неговиот живот и дејност, проследен со 
песни и цитати од наши познати поети;  ќе 
бидат застапени и поетите,  членови при ли-
тературното друштво „Браќа Миладиновци“ 
од Торонто, предводено од претседателот 
Зоран Карапанчев. Ќе му оддадеме почит 
на нашиот Патрон и заштитник;  да се по-
клониме пред  неговиот лик со стиховите од 
песната  НА СВ. КЛИМЕНТ, од поетот Алексо 
Лозановски:

„Го гледам твојот врамен лик
и како нешто да ми вели
дека минаа многу  дни,

години па и векови цели.
Откога ти Клименте наш
славјански учител беше

и со илјади Македончиња
на глаголица ти ги учеше.

Животот и делото на Св. Климент Охридски 
претставуваат неразделен дел од  далеч-
ниот период при создавањет на словенска-
та азбука и писменост и е тесно поврзан со 
животниот пат на  солунските браќа Кирил 

и Методи. За овие податоци  дознаваме од 
двете житија: Пространото житие, од архие-
пископот Теофилахт, а  Краткото од Димитриј 
Хоматијан. 
Почетоците на македонската и словенската 
азбука, писменост и култура се јавуваат во-
Македонија во 9-от век со првите  учителски 
чекори на браќата Кирил и Методи придруже-
ни од нивните ученици. Меѓу нив најзаслужен 
бил Климен, кој покасно со своите способ-
ности и чудотворни дела ќе се истакне како 
најуспешен ерарх, проповедник, книжевник и 
учител. 
Во тие дамнешни времиња, и во поново 
време, вака надарен  човек не е можно да 
се сретне,а поетесата  Вера Петревска, тоа 
убаво го опишува  со стиховите на песна 
ЕЈ,КЛИМЕНТЕ- цитираме:

„Има еден човек
со срце топло

има еден човек
со чист од Бога даден дух

и нигде на светов како него
нема да има друг.“

Овој прв македонски  светител роден е во 
Охрид околу 840 г. Почетоците за неговото 
дело и заслуги за развојот на словенската 
писменост запишани се вомакедонската  
историја,и високо се отценуваат. Климен-
товите  успеси се нераскинлив дел при соз-
давањето на првото словенско писмо, а тоа 
е Азбуката - Глаголица, која е создадена  
според одликите и говорот на Македонските 
Словени кои живееле во Солун. Со учевство-
то во Моравската мисија предводена од Ки-
рил и Методи, се докажа дека Св. Климент 
бил најдобар и најблизок нивни соработник. 
Во Моравија, ширејќи го христијанството на 
словенски јазик, при отпорот против герман-
ско-латинското влијание со својата придруж-
ба се соочуваат со тешкотии. Биле прогонети 
и  се упатиле кон Белград, стигнале во Буга-
рија,во Преслав. Потоа Климент бил испра-
тен вообласта Кутмичевица каде развил 
плодна  дејност. Но, при крајот на животот се 

вратил во Охрид, со желба да ја дочека смрт-
та во родното место, каде умрел во 916 г. 
Напоредно со неговата црковно-просвети-
телска дејност се развивала и книжевната 
дејност така да тој напишал околу 40 дела, 
претежно: Поучни  слова, а најзначајно е По-
фално слово за Кирила, и житијата на Кирил 
и Методи: „Панонски легенди“. Но, неговата 

неуморна работа,  достигнува кулминација 
со успеси на културно-образовното поле  и 
отворањето на Охридски- просветно-книже-
вен центар во 886 г. познат под  името-Прв 
Словенски Универзитет во Европа - од кого 
излегле 3. 500 ученици кои продолжиле да ја 
шират словенската писменост:

„Во Охрид, во старата црква,
си занесувал и старо и младо, Клименте !
Универзитет прв Македонски-Словенски 

отвори
на Балканот мракот го уништи,

Европа ја зачуди !“

Поради сите овие значајни 
заслуги во македонскиот 
народ  живее легендата 
што го величи како прв 
просветител, проповедник, 
книжевник и чудотворец. 
Но, ние  вечно ќе го сла-
виме и ќе го почитуваме 
Климента како основопо-
ложник на Македонската 
православна црква- Охрид-
ска Архиепископија, прв 
епископ на Балканот и тво-
рец на Охридската книжев-
на школа.
Нашата црква „Св. Кли-
мент Охридски“ во Торон-
то е големо збиралиште и 
светилиште, а  поетесата 
Драгица Димовска тоа го 
опишува сопесната „ВО 
ХРАМОТ НА СВ. КЛИМЕНТ 
ОХРИДСКИ“:

„Денес во црквата
„Св. Климент Охридски“

уживање е да се биде
со наш мил народ маке-

донски
собран во Торонто

во овој град канадски.“...

Со ова се изразува култот за Климент и де-
нес  во најново време, со нови генерации. 
Неговата чудотворна моќ доаѓа до израз 
преку пишаниот збор на преданијата и леген-

дите.  Климентовото дело претставува врска 
со далечното минато и сегашноста, со инспи-
рација  кај поетите .  Каде и да сме, ние се 
идентификуваме со неговото име. Македон-
скиот народ му остана достоен следбеник 
насекаде. Токму, Црковната управа при МПЦ 
„Св. Климент Охридски“ од Торонто со прет-
седсателот  Владе Димитриевски, свечено ќе 
гоодбележат Патронот на 10 декември  и ќе 
му оддаде почит кон неговото свето дело.

ЧЕСТ И СЛАВА ТЕБЕ КЛИМЕНТЕ, УЧИТЕЛЕ 
НАШ – МАКЕДОНСКИ !

*Почитувани читатели, како контрибуција 
кон  прославата на Патронот за Св. Климент, 
литературниот прилог ќе го надоградиме со 
фотографии од долгиот времеплов на гене-
рации на ученици и поети кои со своите ак-
тивности допринесувале во афирмацијата и 
зачувувањето на македонскиот јазик, исто-
рија и култура, среде македонската заедница 
и пошироко.

ПОЕЗИЈА СО ПОВОД

Пишува и уредува
БЛАГИЦА ДАФОВСКА

,,Оро Македонско,, 
Радио Програма на македонски јазик

https://www.youtube.com/user/Oro-
MakedonskoChicago

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

MACEDONIAN RADIO PROGRAM

Boshko Rajchvski - Pelisterski 810-335-5552

Рецитал за Св. Климент со учениците при македонското училиште
„Св. Климент Охридски“ и учителката Б. Дафовска.Климентова вечер, Торонто.

Дел од членовите при литературното друштво „Браќа Миладиновци“  Торонто
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Macedonian Cooking with Sue Eastwood
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As Macedonians living in Canada, we eventually begin to adapt the customs of our environment. 
As a child growing up in Toronto, all of my friends in school celebrated the Canadian Christmas 
holiday. Additionally, these were public holidays and school holidays, and everywhere one goes- 
one is surrounded by Canadian Christmas culture.  We learned to incorporate our beloved 
Macedonian customs and foods into the Canadian festivities, while still holding true to our 
Macedonian traditions and dates. 

This month, I want to highlight how we fuse Macedonia into the Canadian December. 
The photo below, is what my Christmas table looks like. Included is Macedonian  Tavce Gravce, 
vilanik, sarma and piperki. 
The vilanik that I make for Christmas dinner utilizes store bought phyllo pastry sheets. You can 
fi nd them in your grocers freezer.  I make vialnik with cheese. So easy this way, and totally 
delicious. I can’t stop eating it. 

The vialnik 
This is how I make it :

First, defrost the box of phyllo by letting it sit in the 
refrigerator overnight. Then when I unwrap it, I cover the 
sheets with a damp tea towel so that they do not dry out. If 

they begin to dry ( and it happens very quickly) they break. 

I melt butter in a cup and add an equal part of oil. I use this 
mixture to brush all over each sheet of phyllo. 

After I have brushed my sheet, I add cheese ( equal parts 
feta and ricotta, plus one egg) and then I roll the sheet and 

place in the pan. 
Continue until your pan is full and then brush the entire 

thing on top with the mixture and sprinkle sesame seeds 
on it. 

I baked at 350 F until it was golden.

Shortbread cookies 
Shortbread cookies are a Christmas staple in Canada. They originate in England and are very 
popular there. As Macedonians , we love any new cookie recipe and love to have on hand for 
guests that pop in. This one is great to freeze and enjoy over the holidays. The cookies melt in your 
mouth and I fi nd that they are very similar in taste to our Macedonian Vanlilci. 

INGREDIENTS US METRIC
1 1/4 cups all-purpose fl our, plus more for the work surface
• 7 tablespoons (3 1/2 oz) unsalted butter, cubed and softened
• 1/4 cup superfi ne sugar (or just blitz granulated sugar in a blender until fi nely
ground but not powdery), plus more for 
fi nishing
• 2 drops vanilla extract
• Pinch fi ne sea salt, (optional)

 1 -chop butter and rub into the fl our with 
your fi ngers until it looks like bread crumbs. 
Add the vanilla and mix it all together then 
add the sugar until it mixed well with your 
fi ngers. 
2 -form into a ball in Saran Wrap and place 
in the fridge for 20 minutes. 
3- line a 9x 9 pan with parchment paper and 
press dough evenly into it. 
4 -bake at 275f for about 35 minutes 
5 -remove and carefully lift parchment with 
cookie out and onto counter. 
6- cut into 16 rectangles and leave to cool. 
They will get harder. 
I melted toblerone chocolate and carefully 
spooned it over the bottoms. Place in 
freezer for a few minutes to set. I also 
melted white chocolate and drizzled it over 
the set chocolate, then let it all set. 

Add the vanilla and mix it all together then 
add the sugar until it mixed well with your 
fi ngers. 
2 -form into a ball in Saran Wrap and place 
in the fridge for 20 minutes. 
3- line a 9x 9 pan with parchment paper and 
press dough evenly into it. 
4 -bake at 275f for about 35 minutes 
5 -remove and carefully lift parchment with 
cookie out and onto counter. 
6- cut into 16 rectangles and leave to cool. 
They will get harder. 
I melted toblerone chocolate and carefully 
spooned it over the bottoms. Place in 
freezer for a few minutes to set. I also 
melted white chocolate and drizzled it over 
the set chocolate, then let it all set. 

НАПРАВИ САМ
Во рубриката НАПРАВИ САМ 
ќе се запознаете како да напра-
вите дизајн, декорација, украс, 
нова облека, разни акцесорис 
за вас лично или во вашиот дом. 
Изработката на сите предмети е 
рачна и понекогаш на машина за 
шиење. Материјалите кои се ко-
ристат во изработката на пред-
метите и облеката се веќе упо-
требени или постоечки во некој 
друг дезен и вид, кој се разбира 
не е повеќе потребен. Рецикли-
рањето е број еден заштита на 
нашата планета и затоа да би-
деме инвентивни и да направи-
ме нешто убаво и корисно!
Да почнеме:
Денес ќе ви покажам како да 

си направите ново-
годишен костум на 
Дедо Мраз и со него 
да ги израдувате 
најблиските роднини 
и пријатели. Што ви е 
потребно:
 
1. Црвени тренерки;
2.Машина за шиење(-
може и на рака да 
шиете);
3. Ножици;
4.Бело вештачко крз-
но или бело ќебе;
5.Црвени или црни 
копчиња.

Белото вештачко крз-
но или белото ќебе 
треба да го обележи-

те со метро и молив и да скрои-
те парчиња. 
По две парчиња ќе ви требаат за 
ногавиците и за ракавите.Едно 
парче околу вратот,второто пар-
че веритикално на стомакот и на 
него ќе ги сошиете копчињата. 
Последното парче е за долниот 
дел на горната тренерка, тоа е 
најголемо и затоа полесно е да 
шиете на машина но, бидејќи не 
секоја машина може да шие де-
бели крзна и ќебе земете игла и 
конец па сошијте ги сите делови 
на рака. 
Можете да слушате божикни пе-
снички додека го работите овој 
интересен модел на Дедо Мраз 
костум. 

Среќни Божикни празници и 
СРЕЌНА НОВА ГОДИНА на сите 
читатели на весникот МАКЕДО-
НИЈА Торонто.

Уживајте во секоја ваша идеја и 
креација!                                                     

Рубриката НАПРАВИ САМ  ви 
ја подготви

Каролина Ристеска.
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MakBiz.Net International 
online business directory

 of Macedonian Businesses and Professionals

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

 Cell: 647-617-7931

Литературното друштво "Браќа Миладиновци", секција при црквата 
"Св.Климент Охридски", ги поканува сите Македонци и пријатели на 
Македонците, љубители на поезијата и прозата, да се зачленат во 

друштвото и да ја споделат неговата Фејзбук страница.
Вашите дела нека го збогатат македонското литературно творештво.

ПОВИК ЗА НОВИ ЧЛЕНОВИ
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МАКЕДОНСКИ
СВЕШТЕНИК
ВО КАНАДА
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Македонски Православен Календар 2022 
              Подготвил Отец Сашо Целески, парохиски свештеник во МПЦ Св.Климент Охридски, Торонто       

Macedonian Orthodox Calendar 2022 (by father Sasho Celeski)

        Секоја сабота 
од 9-10 на  CHKT AM 1430

Tel. 905-265-2197
dimovskid@rogers.com
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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.

МАКЕДОНСКА ЗАЕДНИЦА

РАСПОРЕД НА ПРАЗНИЧНИТЕ БОГОСЛУЖБИ ВО МАКЕДОНСКИТЕ ПРАВОСЛАВНИ ЦРКВИ ВО КАНАДА
ПРЕЗЕМЕН ОД ОТЕЦ ГОРАН РИСТЕСКИ

 СВЕШТЕНИК ВО МПЦ СВ. ДИМ ИТРИЈА СОЛУНСКИ ОД МАРКАМ
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 1 декември е 335-иот ден 
во годината според грего-
ријанскиот календар (336-и 
во престапна година). 

На 3 декември 1997 година 
САД отворија Канцеларија за 
врски во Скопје, а на чело на 
ова дипломатско претстав-
ништво е поставен Роберт 
Норман.

На 4 декември 1993 го-
дина на изборниот Архие-
пископско-црковен народен 
собир на МПЦ, што се одр-
жа во катедралниот храм на 
охридските архиепископи 
„Св. Софија“, во Охрид, Го-
сподин Михаил, Митрополи-
тот Повардарски е избран за 
поглавар на Македонската 
православна црква.

На 7 декември 1909 година 
во Банско, Пиринска Македо-
нија (денес Бугарија) роден е 
Никола Јонков Вапцаров (по-
чинал на 23 јули 1942) — ма-

кедонски писател и комунист.
Тој самиот и во животот и 
преку својата поезија не-

двосмислено изјавувал дека 
е Македонец и дека ништо 
друго не би можел да биде 
и покрај тоа што создавал на 
бугарски јазик. Неговата по-
езија е изразито патриотска, 
социјална, револуционерна и 
хуманистичка.

На 8 декември  840 годи-
на роден е Свети Климент 
Охридски, родоначалник на 
словенската литература и 
црковно беседништво, прв 
оригнален словенски и маке-
донски поет, говорник, пре-
ведувач, заштитник на Охрид 
е назначен за прв словенски 
епископ на Балканот.
Тој е еден од учениците на 
светите Кирил и Методиј кој 
учествувал во извршување-
то на Моравската мисија. 
Најголемиот дел од мошти-
те се чува во Македонија 
на Плаошник, покрај тие во 
Македонија има мошти на 
Св. Климент во Бигорскиот 
Манастир, Во Митрополијата 

во Битола, Во Црква „Рожде-
ство на Пресвета Богороди-
ца“ - Скопје и во Црква „Св. 

Климент Охридски“ - Скопје, 
и во Поречки Манастир Во 
црквата на Светите Сед-
мочисленици во Софија 
(Бугарија), има дел од мо-
штите со големина на нокт и 
во Пловдив има честица од 
моштите. Неговиот череп се 
чува во манастирот „Св. Јо-
ван Претеча“ кај Бер, Егејска 
Македонија. Во 70 тите че-
стица од моштите е однесе-
на и во Рим.

На 14 декември 1964 година 
во Скопје, од едно импро-
визирано студио во Нерези 
и со една репортажна кола 
(по земјотресот на 26 јули 
1963година на Скопје му беа 
подарени стари репортажни 
коли од Велика Британија и 
од Италија), е емитуван пр-
виот македонски ТВ весник 
на РТВ Скопје. Со тоа почна 
редовната програма на ТВ 
Скопје.

На 16 декември 1945 годи-

на  во Костур, Егејска Ма-
кедонија, започна судскиот 
процес против 106 Македон-

ци од гратчето Хрупишта, 
костурско, обвинети за сора-
ботка со окупаторот и покрај 
тоа што повеќето од нив беа 
борци на ЕЛАС. Некои од нив 
беа осудени на казна дожи-
вотен затвор, а други на вре-
менски казни.

На 17 декември 2005 година 
Република Македонија доби 
статус на кандидат за членка 
на Европската Унија.

На 19 декември 1991 годи-
на на патот Скопје - Белград 
загина Јордан Мијалков, пр-
виот министер за внатрешни 
работи во независна Македо-
нија.

На 21 декември 2014 годи-
на  во Скопје почина Васил 
Шишков (роден на 30 јануа-
ри 1970 во Скопје) — маке-
донски глумец, син на Ристо 
Шишков.

На 22 декември 1999 годи-

на основана е Либералната 
партија на Македонија.

На 23 декември 1993 годи-
на официјално е отворена 
Амбасадата на Велика Бри-
танија во Република Македо-
нија. За амбасадор, е наиме-
нуван Тони Милсон.

На 24 декември 1974 го-
дина во Велес е основан 
аматерскиот драмски театар 
„Јордан Хаџи Констатинов - 
Џинот“.

На 25 декември 1905 година 
во Софија излезе од печат 
книгата „За македонцките ра-
боти“ од македонскиот рево-
луционер, публицист и линг-
вист Крсте Петков Мисирков. 
Во неа Мисирков ја истакнува 
и ја заштитува националната 
индивидуалност на македон-
скиот народ и неговото пра-
во на самостоен културен и 
национален развој. На едно 
место во книгата пишува: 
„Македонците, како посебен 
словенски народ, што низ 
вековите ја делел судбината 

заедно со соседните словен-
ски и несловенски народи, си 
имаат сопствена национална 

историја и култура“.

На 27 декември 1938 година 
во Скопје за првпат е изведе-
на драмата „Парите се отепу-
вачка“ од драмскиот писател 
Ристо Крле.

На 28 декември 1944 година 
во Скопје почна тридневната 
работа на Второто (вонред-
но) заседание на АСНОМ.

На 29 декември 1944 година 
била основана Македонска 
стопанска банка.

На 30 декември во Скопје 
е формиран Балетскиот ан-
самбл при Македонскиот 
народен театар. Формиран 
е под раководство на Ѓорѓи 
Македонски и неговата сора-
ботничка Анелиза Асман.

На 31 декември  1941 годи-
на во Струга, спроти новата 
1942 година е испеана позна-
тата песна „Денес над Маке-

донија се раѓа" — денешната 
химна на Република Македо-
нија.

во Битола, Во Црква „Рожде- на  во Костур, Егејска Ма-на  во Костур, Егејска Ма- на основана е Либералната на  во Костур, Егејска Ма- донија се раѓа" — денешната 

ОБЈАВЕНО ВО ВЕСНИКОТ МАКЕДОНИЈА 
НА 15-ТИ ДЕКЕМВРИ 1992 ГОДИНА
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CONTACT: 
914 Pape Ave

Toronto, ON M4K 3V2
info@californiatoronto.ca

HOURS
Mon–Sun: 11am - 12am

https://californiarestobar.ca/

(416) 461-1251

SUCCESSFUL MACEDONIAN BUSINESSES

California Restaurant

Specializing in European cuisine made 
with love. Daily specials, soups, 

schnitzels, pasta & more... 

Live music every Saturday
 Book your table now!

 NEW YEAR’S EVE &
ORTHODOX NEW YEAR CELEBRATION
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МАКЕДОНСКИ ВИЦОВИ

Забавна страница

Афоризмите на Ташко Кубановски (постхумно)

МАКЕДОНСКИ ВИЦОВИМАКЕДОНСКИ ВИЦОВИ

Забелешка: Афоризмите на г-ин Ташко Кубановски се објавуваат посмртно, што беше негова желба  и молба до редакцијата 
на весникот ,,Макеоднија, до која испрати  бројни афорими непосредно пред неговото заминување од овој свет. Слава му.

 ● Жените се најзапалива материја.
 ● Итрината на жената расте со годините.
 ● Најгнасна, но и најчеста е неблагодарноста на децата спрема родителите.
 ● Никој не знае што е војна, ако нема син во неа.
 ● Староста е отсуство на лудост, илузии и страст.
 ● Сите луѓе стареат, но некои не созреваат. 
 ● Сонце -  пријател на старечките коски.
 ● Најсреќните родители се оние кои имаат само женска челад. 
 ● Кој плаче за деца, за очи да плаче.
 ● Сите деца не се исти: на едни им требаат узди – а на други, камшици.
 ● Најсреќен е оној што е среќен со своите  деца.
 ● Дете без татко е како куќа без покрив.
 ● Се’ што мис тори – од чедо да си дочека.
 ● Господ е во срцата на оние кои го бараат. 
 ● Жените не треба да мислат –тие знаат.

Нова година
Трпе го прашува Цветко:
– Каде за Нова година?
– Дома, фамилијарно.
– Да, да, дома најубаво си е.
– А ти, каде?
– Во Дубаи, 2 недели, се 
вклучено.

Идеалната македонска 
жена

– На око тенка, на допир "по-
лна рака".
– Да има работа, ама да е на 
боледување.
– Треба да е висока, но да е 
пониска од мажот.
– Мора да биде попаметна 
од мажот, но не смее да го 
покажува тоа.
– Треба да знае и без шеќер 
да свари слатко кафе.
– Да работи повеќе од мажот, 
но помалку да заработува.

Времиња…
Oтишол Цветко во Шведска 
и кога се вратил раскажува:

– Абе тие се 20 години пона-
зад од нас!!!
– Е како е можно тоа? – го 
прашале комшиите
– Е кај нив се уште се е добро

Нова година
Трпана го прашува Трпе:
– Маженце, каде ќе ме носиш 
за Нова Година?
– Кај мајка ти.
– А за Велигден?
– Тогаш ќе те земам!

Круши
Трпе на пазар:
– Какви круши имате,треба 
да купам за жена ми ?
– Имам само од овие што ја 
собираат устата.
– Супер. Дај ми гајба.

Нова Година
Влегува Трпе мртов пијан во 
кафана и се дере:
– Среќна Нова година!
Некој од страна му дофрлил:
– Каква Нова година во сред 

февруари бе?
– Февруари? Леле, Трпана ќе 
ме отепа, никогаш не сум се 
вратил толку доцна дома.

К-15
Газдата размислува што да 
им земе на работниците за 

Нова година..
– Им го зима К-15!

Пуштање
Трпе го прашува Цветко:
– Сакаш жени што се нервоз-
ни?
– Не.
– А жени кои ‘рчат додека 
спијат.
– Бог да чува!

– А жени кои се фригидни?
– Не доaѓа в предвид!
– Е па што тогаш и се 
пушташ на жена ми!?

Смртта
Смртта дошла по Трпе, за-
ѕвонила на врата и Трпе 
отворил:
– Добар ден, Трпе.
– Добар ден.
– Дојдов по твојата душа!
Трпе се свртел и рекол:
– Трпано, душо, те бара некој 
човек во црно!

Охриѓанки
Две охриѓанки глумат србин-
ки во Охрид на плажа, една-
та вели:
– Јелена, доџи да се купа-
мо…
Другата:
– Не могу ма, ме дупет ка-
мењава.

Вистина
Девојката го прашува дечко-

то:
– Драги, дебела ли сум во 
фармеркиве?
– Нема да се налутиш ако ти 
ја кажам вистината?
– Не.
– Спиев со другарка ти.

Одлука
– Мамо, тато, одлучив да жи-
веам сам!
– Па тоа е одлично, сине.
– Да, куферите ви се пред 
врата!

Славење
Нова Година и Божиќ се 
празници кога се поставува-
ат толку многу сијалици на-
двор, што не знаеш дали се 
слави раѓањето на Исус или 
на Електростопанство.

Новчаник
Јавља се кумановац у радио 
и вика:
– Ја најде новчаник!
– Добро и што најде у њега?

– Па имаше 1500 евра, 150 
000 ден. и лична карта на 
име Зоран.
– И добро, што сакаш с`г?
– Па, ако може една песна за 
Зокитаааа!!!

Атмосфера
Дочек на новата година во 
една скопска кафеана. На 
една маса се собрани лиде-
рите на сите политички пар-
ти. На втората се нивните 
портпароли. На третата маса 
се заедно високи црковни 
лица – попови и оџи. Сите се 
добро расположни, весели и 
насмеани.
Во кафеаната влегуваат 
Трпе и Цветко. После некол-
ку секунди испитување на ат-
мосферата, Цветко вели:
-Очигледно сме залутале… 
ние двајцата не сме дел од 
овој виц!

Што е 
Нова Година 

и како се 
прославува 
низ светот

Нова година е ден што го оз-
начува времето на почетокот 
на нова календарска годи-
на. Година пак, е временски 
период за кој Земјата врши 
една потполна револуција 
(кружење) околу Сонцето и 
изнесува 365 дена 5 часа, 48 
минути и 46 секунди или при-
ближно 365,25 дена. Такана-
речената „Граѓанска година“ 
која се користи во светот, од 
практични причини е заокру-
жена на 365 дена, а остато-
кот од 6-те часа се „собира“ 
во текот на 4 години кога се 
додава како ден повеќе на 
месецот февруари (тогаш е 
престапна година).
Според грегоријанскиот ка-
лендар кој денес се смета за 
„официјален“ светски кален-
дар, Новата година е на 1-ви 
јануари. Тоа, како традиција 
останало од стариот Римски 
календар поставен пред око-

лу 2700 години, по кој е и ре-
доследот на месеците како 
што го знаеме денес 
( јануари-декември). 
Прославувањето на 
Новата година е еден 
од најстарите обичаи. 
Новата година веројат-
но први почнале да ја 
слават древните Ки-
нези или пак, старите 
Германи или Римјани.
Во многу христијански 
земји, некаде пред 
околу два века, новогодиш-
ното дрво (елка) почнало да 
се кити со ѕвезда на врвот, 
светкави украси, венци, снег, 
а нешто подоцна како сим-
бол се јавил и Дедо Мраз. 
Новогодишното дрво е сим-
бол на древниот свет и прет-
ставува „космичко дрво“ кое 
покажува кон небото (вселе-
ната). Ѕвездата на врвот се 
поставува поради верувања-
та дека секој човек има своја 
ѕвезда која се појавува на 
небото во моментот на него-
вото раѓање и ја претставува 
неговата среќа. Подароците 
пак, се израз на желбата за 
благосостојба, па оттука ук-
расувањето на домот, како 
и поставувањето на богати, 
свечени трпези. 

Нова година низ светот се 
слави на различни и понеко-

гаш за нас сосема необични 
начини.
Така, во Шпанија секое ме-
сто си има своја прослава, 
а главна е прославата во 
Мадрид со голем огномет 
на полноќ. Во оваа држава, 
Новата година се дочекува 
со јадење на зрна грозје за 
секое отчукување на часов-
никот (вкупно 12).
Жителите на Данска, Новата 
година ја прославуваат со 
кршење на чинии и други са-
дови кои ги собираат цела го-
дина за таа намена. Во Јапо-
нија овој празник се слави со 
свечена трпеза, а куќите се 
украсуваат со борови и бам-
бусови гранчиња. На полноќ 
доаѓањето на Новата година 
се огласува со 108 удари на 

звона од будистичките хра-
мови, кои ги симболизираат 

108-те можни гре-
вови на човекот.
За Кинезите Нова 
година е празник 
кој вообичаено е 
меѓу 20 јануари 
и 19 февруари 
и трае цел еден 
месец. Тоа е 
најголем народен 
празник во чиј 
пресрет се чи-

стат становите и куќите како 
симболика да се исчисти од 
домовите се што е старо, а 
на улиците се организираат 
прослави со огромни, најче-
сто црвени змејови од хар-
тија како симболи на успех 
и моќ. Во Кина за Нова го-
дина се јадат мекици во вид 
на грутка што симболизира 
грутка злато и богатство.
Темпераментните Јужноаме-
риканци, старата година ја 
испраќаат со огaн. Во Јужна 
Америка пред куќата обесу-
ваат страшило облечено во 
стари алишта наполнето со 
стари весници и петарди и го 
палат. Горејќи го страшилото 
го горат сето она што било 
лошо во претходната година.
Норвежаните за новогодиш-

ната ноќ готват ориз во кој 
ставаат еден бадем. Оној 
што ќе го пронајде бадемот 
ќе биде многу среќен во Но-
вата година.
Австралија и нејзиниот град 
Сиднеј ја дочекуваат Новата 
година на сонце и без снег. 
Повеќе од милион туристи од 
целиот свет и околу 300.000 
жители на Сиднеј, уживаат 
во топлата новогодишна ноќ 
гледајќи го онометот, кој ве-
лат може да се види на одда-
леченост од 16 км.
Франција е првата земја во 
Европа која почнала да го 
прославува пречекот на Но-
вата година во 1563 година.
Во Индија дочекот на Новата 
година се вика Diwali – фес-
тивал на светлината. Се 
слави три дена кон крајот на 
октомври или почетокот на 
ноември и секој град и село 
се украсени со сјајни светли-
кави украси. Сè сјае и светка, 
а се украсуваат дури и жи-
вотните. На новогодишното 
утро децата ги држат очите 
затворени и ги чекаат пода-
роците. Diwali е и религиозен 
хинду празник, па затоа се 
носи цвеќе и овошје во хра-
мовите.
Египќаните Нова година 

ја слават како национален 
празник. Иако се знае кога 
почнува Новата година, се-
пак се чека да излезе млада-
та месечина пред официјал-
но да се објави нејзиното 
доаѓање. Набљудувањето 
на месечината се врши во 
Мухамед Али џамијата која 
се наоѓа на врв на ридот над 
Каиро. Пораката се просле-
дува до големиот муфтија и 
тој го прогласува доаѓањето 
на Новата година.
Како се слави во Ирак? Се 
слави на 21 март. Неколку 
дена пред Нова година Ира-
чаните ставаат зрна од пче-
ница или јачмен да про’ртат. 
Никулците се симбол на нов 
живот. Се месат лепчиња за 
подарување, а по улиците се 
слуша дајре, труба и тапани.
Иранците ја слават Новата 
година на првиот ден од про-
летта со про’ртен јачмен и 
пченица, а на трпезата има 
ситни парички, вапцани јајца 
и Куран во убав аранжман. 
Се прават 7 јадења што поч-
нуваат на буквата „С“.

108-те можни гре-
вови на човекот.
За Кинезите Нова 
година е празник 
кој вообичаено е 
меѓу 20 јануари 
и 19 февруари 
и трае цел еден 
месец. Тоа е 
најголем народен 
празник во чиј 
пресрет се чи-
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Jim Vasilevski
General Sales Manager

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

Email: jimv@acurapickering.com

Come see me for 
New and Pre-Owned 

Acura vehicles,
mention the newspaper

 and receive a free gift!
acurapickering.com

 
575 Kingston Rd, Pickering, ON 

L1V3N7

WELCOME TO OLD MILL  
PASTRY And DELI

Freshly 
Baked Bread 
and Pastries

Old Mill Cafe is an Eastern 
European coffee shop

We serve freshly brewed 
coffee, balkan-style hot 

meals and delicious 
desserts

OLD MILL PASTRY & DELI

Contact Address:

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

Contact Info:

416.551.1779 / 416.519.0064
Email: info@oldmillpastry.ca

Working Hours:

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


