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Macedonian Community in Canada will take part 
in the biggest Canadian Celebration 
"Ottawa 2017", celebrating Canada’s 

150th anniversary.
On August 6th, 2017, we will showcase our 

Macedonian Culture, Food & Entertainment , 
right in the capital of Canada!

Организацијата Обединети Македонци од Канада
Ве поканува на 

Гоцева Комитска Вечер
4 февруари 2017

во големата сала на МПЦ  Св. Климент Охридски 

Специјални гости од Македонија
Влатко 

Миладиновски
Ефтим 

Клетников

Sre}na Nova 2017 Godina

Голема е тајната на побожноста:
Бог се јави во плот, 
посведочен беше од Духот,се покажа на ангелите, 
беше проповедан на народите, светот Му пове-
рува, и се вознесе во 
слава!

ХРИСТОС СЕ РОДИ  
НАВИСТИНА СЕ РОДИ!

Митрополит 
Американско-Канадски

Методиј

Интервју со Амбасадорот на Р. Македонија 
во Канада г-дин Тони Димовски

Би сакал да го истакнам значењето на големиот придонес 
на македонската заедница 
во Канада, црковните општи-
ни, асоцијации, здруженија, 
клубови и поединци во зачу-
вувањето на нашата култура, 
традиција и идентитет и да 
ги охрабрам, нивната благо-
родна работа и дела да би-
дат мост за обединување на 
македонската дијаспора од 
цела Канада. 

Црковните служби ќе бидат 
на македонски јазик

Наскоро ќе пристигнат сите богослужбени книги целосно 
преведени на современ македонски јазик и кои ќе бидат во 
редовна употреба. Тоа значи дека во иднина сите служби ќе 
се изведуваат на македонски јазик и со тоа ќе можат да бидат 
разбрани од сите.

Конституиран 
деветтиот состав 
на Собранието на 

Македонија
Со верификација на мандатите на 120 те новоизбрани прате-
ници денеска е конституиран деветтиот состав на Собрание-
то на Република Македонија. На седницата присуствуваа 118 
од 120 те избран пратеници, а со неа претседаваше претсе-
дателот на Собранието во заминување Трајко Вељаноски.

Тања 
Каракамишева

For 
Sale

Hotel Denarius
OHRID



 

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. 
Годишната претплатата 
за весникот “Македонија“ 
за Канада е 100 канадски 
долари, за Соединетите 
американски држави е 150 
долари, а за другите земји 
200 долари со авионска 
пошта. 
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
Оливер Петковски

Our address: 
Macedonia 

1840 Bloor Street, 
Suite 711

Mississauga, ON
L4X  1T2

Tel. 905-625-9129 
macedonia.canada@yahoo.com 
Published by 
901039 Ontario Limited
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Save the Date  November 25, 2017

Македонија

Голема благодарност до нашите 
соработници:

Танас  Јовановски 
- поранешен уредник на 
весникот ,,Македонија’’, 
колумнист
Протоереј 
Ангел Станчев 
Александра 
Стојкова – соопштува 
од Генералниот Конзулат 
на Р.М. во Торонто
Елена Зарковска 
- соопштува од 
Генералниот Конзулат на 
Р. М. во Детроит
Мето Колоски - 
вести од Обединетата 
Македонска Дијаспора

Бил Николов 
за  Македонското 
Меѓународно движење за 
човекови права
Никола Петковски - 
креатор на крстозборот за 
весникот ,,Македонија’’
Ѓорѓи Николов - за 
рубриката ,,Читателско 
ќоше’’
Марија Ангелевски - 
’’Рецепти со Марија’’
Зоран Андоновски – 
соработник, печатар
Ташко Кубановски - 
за рубриката ,,Афоризми’’
Зоран Карапанчев - 

фотографер, соработник  
Боне Темелков
Специјални Дописници:
Од Мала Преспа, 
Албанија известува 
Васил Стерјовски
Од Тирана и Голо Брдо 
известува 
Никола Ѓурѓај
Од Бугарија за весникот 
Македонија: Стојко 
Стојков 
Георги Христов

Славе Катин 
Лилјана Трајческа

Почитувани читатели,
Продолжувањето на нашата  мисија во зачувување на 
македонската култура, јазик, идентитет и традиции е 
невозможно без вашата поддршка и помош почтувани 
читатели. 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.
За информации контактирајте не’ на:
Тел: 905-625-9129
Мобилен: 416-827-0954
E-mail:  macedonia.canada@yahoo.com
http://www.macedonianewspaper.com/
facebook: Macedonia Newspaper

 Ви благодариме.
Поздрав,

 со почит од уредникот
Соња Лозановска
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The Macedonian 
Orthodox 
Cathedral 

"St. Clement of 
Ohrid"

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

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

E-mail: info@stclementofohrid.com

St Ilija Macedonian 
Orthodox Church

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

St. Dimitrija 
Solunski 

Macedonian 
Orthodox Church

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

St Nedela 
Macedonian 

Orthodox Church
485 Bayly St W, Ajax, 

ON L1S 6M7
(905) 426-5355

St. Nicholas 
Macedonian 

Orthodox Church
5225 Howard Ave, Windsor, 

ON N9A 6Z6
(519) 966-6257

St. Naum of Ohrid 
Macedonian 

Orthodox Church
1150 Stone Church Rd E, 

Hamilton, ON L8W
(905) 387-0111

Macedonian 
Orthodox Church 

St. Arhangel 
Michael, 

Phoenix Arizona.
22815 W Sierra Ridge Way   

Wittmann Arizona 85361-8774

CANADIAN 
MACEDONIAN 

PLACE
850 O’Connor Drive, 

Toronto, Ontario, 
Canada M4B 3L6
Ph: 416.755.9231

E: zcokov@
canadianmacedonianplace.com

E: mdonakovski@
canadianmacedonianplace.com

California Bar & 
Grill

914 Pape Avenue
Toronto, ON M4K 3V2

East York
Canadiana Flowers 

Eglinton Square
www.torontofl orist.com

(416) 265-6867
Najdova Vera Dr

2390 Eglinton Ave E, 
Scarborough, ON M1K 2P5

416-750-0200

The Mechanics 
Shop

79 Winter Ave
(416) 267-6033

Shirak Delicatessen 
& Meat

1375 Danforth Rd #8, 
Scarborough, Ontario M1J 

1G7
(416) 266-7519
Tumbecafe

BAR & PUB I
1375 DANFORTH ROAD

SCARBOROUGH
Coffee Time Donuts

371 Old Kingston Rd, 
Scarborough, ON M1C 1B7

Lucas Automotive 
Services

6456 Kingston Rd, 
Scarborough, ON M1C 1L4

lucasautomotive.ca
(416) 284-199

Stari Grad
3862 Bloor St W, Toronto, ON 

M9B 1K9
starigrad.ca

(416) 916-2075
Markland Wood 

Pharmacy
4335 Bloor St W, Etobicoke, 

ON M9C 2A5
Old Mill Cafe 

Etobicoke
600 The East Mall

Toronto, On
(416) 546-5676

Royal Meats
3635 Cawthra Rd, 

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

NEWSPAPER Macedonia  AVAILABLE AT THESE LOCATIONS
If you would like to subscribe an receive copies at your business ,  home or organization  please let us know by email: macedonia.canada@yahoo.com or call 905-625-9129
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Macedonian Community in Canada will take part in the biggest 
Canadian Celebration "Ottawa 2017", 

celebrating Canada’s 150th anniversary.
On August 6th, 2017, we will showcase our Macedonian Culture, 

Food & Entertainment ,right in the capital of Canada!
http://www.ottawa2017.ca/about/what-is-ottawa-2017/

На сите свои редовни 
читатели им ја 

честита 
Новата 2017 Година

Весникот
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Иванов: Ги спречив црните сценарија против Македонија

Во годишното обраќање, 
шефот на државата 

искажа серија критики кон 
ЕУ и НАТО, го прогласи 

СЈО за селективно 
и политизирано, ја 

обвини опозицијата за 
неодговорност и порача 

дека нема да дозволи 
федерализација

 Македонскиот претседател 
Ѓорге Иванов во нового-
дишниот говор до нацијата 
повика на помирување и 
сплотеност во заштита на 
националните и државни ин-
тереси, но искажа и серија 
обвинувања и критики кон 
меѓународни организации 
и претставници, како и на 
сметка на домашни политич-
ки партии и институции.
По кусиот вовед, Иванов 
рече дека говорот ќе биде 
посветен на политичката 
криза во земјата која создала 
„амбиент на страв и неизве-
сност“, а преголемата парти-
зација до „невидена полари-
зација на граѓаните“.
„Плурализмот во земјата е 
сведен на мултиплицирано 
едноумие“, рече Иванов.
Шефот на државата лоци-

раше две адреси на кои го 
пронајде виновникот за дла-
боката криза во државата- 
надворешна и внатрешна. 
Првата е меѓународната за-
едница, поточно ЕУ и НАТО 
кои со блокадата на приемот 
на Македонија, односно од-
ложувањето на почетокот на 
пристапните преговори, по-
кажале неодговорност. Ива-
нов оценува дека во 2008 и 
2009 година, државата била 
во зенитот на своите напо-
ри да обезбеди членство 
во двете организации, „но 
бевме разочарани“.
„Бевме блокирани и игнори-
рани. Наместо да бидеме на-
градени- бевме казнети“.
„Нивното 'набргу' не се мери 
со календар. Неодговорно 
не блокираа на неодредено 
време“, порача Иванов.
„Од тогаш до денес, Маке-
донија стана колекционер на 
позитивни европски извеш-
таи и препораки и акцио-
ни планови за членство во 
НАТО“.
Блокада и поделби
Оваа блокада, според него, 
довела до поделби и криза 
во земјата, која „одредени 

неодговорни политички ли-
дери“ ја влошиле со тоа што 
почнале да го заобиколуваат 
Собранието и одлучиле да 
делуваат вонсистемски.
Осврнувајќи се на одлуката 
да потпише широка амне-
стија за сите политичари 
осомничени во постапките на 
СЈО, Иванов уште еднаш по-
тврди дека смета оти донел 
исправно решение со кое 
спречил „анархија“ во држа-
вата.
Притоа, тој го обвини СЈО 
дека е „селективно и поли-
тизирано обвинителство кое 
наместо инструмент за прав-
да, се сведе на инструмент 
за уцена на политичките про-
тивници“.
„Ги спречив црните сцена-
рија против Македонија! 
Еден ден кога ќе биде декла-

сифицирани сите документи, 
граѓаните ќе имаат увид во 
таа мерка. Помиливањето 
беше единствен мирен начин 
да се избегне анархија“, рече 
Иванов, објаснувајќи дека во 
април годинава постоел ви-
сок ризик за безбедноста на 
државата, како на внатрешен 
план, така и од притисокот 
од мигрантите и од заканата 
од странските терористички 
борци.
Попис па права
Иванов обвини некои до-
машни политичари дека се 
подготвени да ги жртвуваат 
државните и националните 
интереси и повеќепати пора-
ча дека тој тоа никогаш нема 
да дозволи
„Сè уште слушам како одре-
дени лидери на партии јавно 
лицитираат со унитарниот 

карактер на државата, со 
некаква си кантонизација и 
федерализација, со името на 
државата и со идентитетот 
на граѓаните. Тие лицитира-
ат со државните интереси“.
„Никогаш нема да се согла-
сам Македонија да биде би-
национална или федерална 
држава“, рече Иванов.
Во однос на барањата за 
двојазичност, Иванов потсе-
ти на Амандманот 5 од Уста-
вот кој произлезе од Рамков-
ниот договор кој го регулира 
ова прашање. Дополнител-
но, тој порача дека новата 
влада итно мора да спроведе 
попис на населението. „Без 
нов попис на населението, 
не може да се бараат права 
што зависат од статистика-
та“, рече тој.
На крајот, Иванов ги пови-

ка двете најголеми партии 
ВМРО-ДПМНЕ и СДСМ, да 
си простат, да се помират и  
„да се сплотат околу нацио-
налните интереси на маке-
донскиот народ и државните 
интереси на Република Ма-
кедонија.“
Повикувајќи на национално 
помирување, Иванов заклучи 
дека од новата влада очеку-
ва да има два клучни прио-
ритета:
„Заштита на државните ин-
тереси на Република Ма-
кедонија, што подразбира 
зачувување и зацврстување 
на унитарниот карактер на 
државата. И системска ре-
форма по кризата во која ќе 
бидат опфатени субјектите 
на системот за национална 
безбедност на Република 
Македонија“.

Годишно обраќање на Претседателот на Република Македонија, д-р Ѓорге Иванов

Конституиран деветтиот состав на Собранието на Македонија
Со верификација на манда-
тите на 120 те новоизбрани 
пратеници денеска е консти-
туиран деветтиот состав на 
Собранието на Република 
Македонија. На седницата 
присуствуваа 118 од 120 те 
избран пратеници, а со неа 
претседаваше претседате-
лот на Собранието во зами-
нување Трајко Вељаноски.
По верификацијата на ман-
датите, Вељаноски ја преки-
на седницата, бидејќи до неј-
зиното одржување немаше 
предлог од десет пратеници 
за формирање на Комисија 
за прашања на изборите и 
именувањата, како што е 
предвидено. Седницата ќе 
биде закажана, како што рече 
Вељаноски, кога ќе се созда-
дат деловнички услови за 
тоа и ги повика овластените 
претставници на партиите да 
номинираат членови на Ко-
мисијата за избори и имену-
вања. На тоа прво продолже-
ние на оваа седница треба 
да биде избран и претседа-
тел на Собранието. Претход-
но, Извештајот за резултати-
те од изборите и мандатите 
беа изгласни на седница на 
Верификационата комис-
ијата, чиј претседател беше 
Влатко Ѓорчев, претседател, 
а членови Петре Шилегов, 
Реџаиљ Исмаили, Фадил Зеј-
нели и Сурија Рушити.
Фадил Зендели од движење-
то Беса побара Извештајот 
од ДИК да биде преведен 
на албански јазик, и побара 
да не му биде верификуван 

мандатот на Јохан Тарчу-
ловски, зато што, како што 
рече, тој е Хашки осуденик.
Претседавачот со седни-
цата Вељаноски кажа дека 
Извештајот е веќе преведен 
од службите и оти сите до-
кументи во Парламентот се 
преведуваат. Во врска со 
барањето за Тарчуловски, 
посочи дека во Зендели 
треба да посочи правнички 
и Деловнички пречки, и оти 
не може да бара нешто само 
врз основа на тоа дали нему-
му се допаѓа или не. Работи-
ме по Устав, закони и Делов-
ник, рече Вељаноски.
Изборната кампања заврши, 
рече пратеникот од ВМРО -
-ДПМНЕ Илија Димовски, 
додавајќи дека Собранието 
на РМ има одговорност пред 
сите граѓани и оти затоа е 
Собрание и ги претставува 
сите граѓани во оваа држава.   
Ова Собрание е составено 
врз база на волјата на граѓа-

ните и сите го претставуваме 
него, истакна Димовски.
На почетокот на седницата 
Оливер Спасовски, од коали-
цијата предводена од СДСМ, 
во процедурална забелеш-
ка рече дека Вељаноски 
не треба да претседава со 
седницата заради тоа што 
и според праламентарната 
пракса и според Деловникот, 
со неа треба да раководи 
најстариот пратеник. Спа-
совски рече дека Вељаноски 
се повикува на промената на 
Деловникот од 2008 година, 
но оти по изборите после тоа 
сепак конститутивна седница 
ја водел највозрасниот пра-
теник.
  Зошто воведувате нови 
стандарди во парламентар-
ната демократија во Маке-
донија, но тоа не е страно за 
вас. Не треба да продолжите 
по стариот терк со кршење 
на Деловникот и со едно на-
силие, рече Спасовски.

Вељаноски кусо одговори 
дека има разлика во пракса-
та и во спроведувањето на 
Деловникот.  Јас мислам дека 
Деловникот преовладува во 
работата и така треба да на-
правиме, речеВељаноски.
За заменици на претседа-
вачот со седницата беа наз-
начени пратениците Стојан 
Миланов и Јусуф Хасани. 
На конституирањето на Пар-

ламентот не присуствуваа 
двајцата избрани пратеници 
од ДПА.
На седницата, која има и све-
чен карактер, присуствуваа 
високи претставници на вер-
ските заедници, на судската 
власт, на МАНУ, дипломат-
скиот кор...
Деветтиот македонски пар-
ламентарен состав ќе има 
120 народни избраници. 
Најмногу пратеници има ко-
алицијата предводена од 
ВМРО ДПМНЕ 51. Коалиција-
та предводена од СДСМ има 
49 мандати, ДУИ 10, Беса   5, 
Алијанса на Албанците   3 и 
ДПА   2. Во овој парламен-
тарен состав нема народни 
избраници од дијаспората 
поради недоволен број
освоени гласови.
Новиот собраниски состав 
има 62 нови и 58 пратеници 
од минатиот состав, а некои 
од нив биле народни избра-
ници и во други состави. 
Составот на Парламентот 

би можел да се промени по 
формирањето на влада до-
колку некои од пратениците 
бидат избрани на
функција во извршната власт 
или не го прифати мандатот 
од одредени причини.
Претседателот на Република 
Македонија е должен во рок 
од десет дена од конституи-
рањето на Собранието ман-
датот за состав на Владата 
да го довери на кандидат на 
партијата, односно партиите 
што имаат мнозинство во Со-
бранието. Мандаторот во рок 
од 20 дена од
денот на доверувањето на 
мандатот, на Собранието 
му поднесува програма и го 
предлага составот на Вла-
дата.
Владата, на предлог на ман-
даторот и врз основа на про-
грамата, ја избира Собрание-
то со мнозинство гласови од 
вкупниот број пратеници.
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Амбасадорот на Република Македонија во 
Канада Тони Димовски со сопругата Катерина 

и премиерот на Канада Џастин Трудо на 
годинашниот Божикен прием во Отава
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Голема е тајната на побожноста:
Бог се јави во плот, 

посведочен беше од Духот,
се покажа на ангелите, 

беше проповедан на народите,
светот Му поверува, и се вознесе во слава!

(1 Тимотеј 3:16)
Возљубени духовни чеда,

Да се сплотиме сите во ра-
дост и веселба на празникот 
на Рождеството Христово, 
денот во кој ни се откри Tајна-
та над тајните приготвена од 
пред сите векови за спасение 
на човечкиот род. Оној, Кој 
по природа е вечен и Тво-
рец на целото создание, врз 
себе зеде обличје на човек. 
Несоздадениот се изедначи 
со Своето создание, за соз-
данието да го подигне кон 
Себе. Како родител кој прави 
сè на своите деца да им по-
могне да го достигнат врвот 
на своите потенцијали, така 
и Бог ја отклони пречката која 
нè ограничува, и не преста-
нува да нè издига до полно-
тата на нашите можности. 
Тајната на Воплотувањето, 
стана непрестан извор на 
благодат за сите нас. И така, 
денес, кога Рождеството 
Христово силно свети врз 
нашите животи, радосно се 
присетуваме дека Небесата 
се широко отворени за секој 
од нас. Да пееме со радосен 
восклик на денот на кој Тво-
рецот дојде на земјата, денот 
на кој вечниот Логос божји се 
воплоти од Светиот Дух и 
Дева Марија и стана Човек, 
со единствена цел нас смрт-
ните и пропадливите да нè 
воведе во нераспадливост и 
вечност. Токму во овие праз-
нични денови, кога сè околу 
нас нè поттикнува и ни укажу-
ва на “нужноста” од минливо-
то и распадливото, по мило-
ста божја да се одважиме и 
триумфално да зачекориме 
кон нашиот нов и возвишен 
статус.

Мили мои во Христа,

Воплотувањето Христово се 
нарекува Тајна над тајните 
не затоа што се работи за 
некаква скриена мудрост 
во која можат да проникнат 
само најегзотичните мис-
тици, туку затоа што на 
натприроден начин, кој ги 
надминува нашите интелек-
туални капацитети, во лично-
ста на Исус Христос се споија 
божјото и човечкото, вечното 
и минливото, совршеното и 
пропадливото. Помеѓу овие 
две постои онтолошки јаз 
кој може да биде премостен 
единствено од Оној Кој бит-
ствува вон секоја категорија 
и Кој не може да биде дефи-
ниран со материја, простор и 
време. Токму затоа, Вечната 

Мудрост, Умот и Поредокот 
Божји, Кого ние го условува-
ме со Неговото земно име 
Исус Христос Синот Божји, 
превземајќи ја човечката 
природа врз Себе, истата 
ја обожи, онтолошки ја пре-
образи и ја воздигна до сте-
пен на образ и подобие божјо 
(1 Мојс. 1:26-27), правејќи нè 
да бидеме слични на Него (1 
Јован 3:2; Филип. 3:21). Тој 
се приближи до нас, за да 
можеме и ние да се прибли-
жиме до Него. 

Драги браќа и сестри,

Преку Воплотувањето и 
Раѓањето, Христос ни обја-

ви дека Самиот е полнотата 
на присуството на божја-
та слава (Јован 1:14, Кол. 
1:15.19). Станува збор за 
истото присуство кое на пла-
нината му се јави на Мојсеја; 
истото присуство кое во вид 
на огнен столб ноќе и столб 
од облак дење го водеше 
Израилскиот народ во вете-
ната земја; истото присуство 
кое пребиваше во Свјатаја 
Свјатих на Соломоновиот 
Храм. Но ваквото присуство 
драги мои, иако спектакулар-
но и во цела своја полнота, 
сепак беше ограничено; до-
стапно само на малкумина 
и врзано за едно место во 
храмот односно скинијата 
каде можеше да се приста-
пи само еднаш или двапати 
годишно. Она што беше не-

совршен првообраз во Ста-
риот Завет, стана суштинско 
исполнување во Христа. 
“Ете, девица ќе зачне во ут-
робата своја и ќе роди Син, и 
ќе го наречат Емануил – што 
значи: со нас е Бог!” (Мат. 
1:23; Исаија 7:14). Истото тоа 
присуство, овој пат на далеку 
повозвишен начин, се всели 
во утробата на Дева Марија и 
триесетина години живееше 
како еден од нас. Со актот 
на Христовото Воплотување 
и Рождество сè е променето 
за човечкиот род. Дадено ни 
е да можеме да се подви-
зуваме и обожуваме, што, 
пак, беше и првичната цел 
на Отецот – да го отслику-
ваме не само Неговиот лик, 
туку и Неговото подобие. Се 
разбира, ова не е само како 
некаков интелектуален кон-
цепт кој убаво звучи, туку ре-
ално присуството на Славата 
Божја, кое преку Христовото 
Воплотување и Рождество 
е дадено неограничено во 

срцата на секое создане кое 
истото го посакува. Тоа е она 
што светите отци го нареку-
ваат “чувството на божјото 
присуство,” кое може да биде 
искусено од секој од нас.

Драги мои во Христа Бо-
гомладенецот,

Домостројот на спасение-
то не може да се замисли 
без клучната улога на Дева 
Марија. Додека на денот на 
Рождеството се присету-
ваме на Христа и Неговото 
Воплотување, вториот ден 
од Божиќ е посветен токму 
на Неговата Мајка, Пресвета 
Дева Марија, кој пак е еден 
од најстарите Богородични 
празници. Свршена за пра-
ведниот Јосиф, уште пред 

да знае за маж, ангелот 
Гавриил и ја пренесе радо-
сната вест дека спасението 
на човечкиот род ќе се случи 
токму преку благословеното 
и натприродно зачнување 
во нејзината утроба, токму 
преку нејзиниот Син Исус 
Христос. Иако отпрвин во це-
лост не можеше да ја разбе-
ре пораката на ангелот, Дева 
Марија со длабока побож-
ност истата ја прифати без 
приговор. “Марија пак, рече: 
Еве ја слугинката Господова; 
нека ми биде според зборо-
вите твои!” (Лука 1:38). Ток-
му заради ваквиот одговор, 
заради нејзината посвете-
ност на нејзиниот Син се до 
крајот на нејзиниот живот, а 
над се заради присуството 
на Богомладенецот во неј-
зината утроба, Дева Марија 
се удостои да биде наречена 
Богородица. Затоа ние во 
химните ја величаме пеејќи, 
“Достојно е, навистина, Бла-
жена да те нарекуваме Тебе, 

Богородице, Присноблажена 
и Пренепорочна, и Мајко на 
нашиот Бог! Почесна од Хе-
рувимите, и неспоредливо 
пославна од Серафимите, 
Бога Словото нетлено што 
Го роди, навистина си Бого-
родица, ние Те величаме.” 

Возљубени во Господа,

Христовото доаѓање во све-
тот е секако поврзано и со 
воспоставувањето на Не-
бесен мир. Секој со себе 
го носи тоа што го има и го 
нуди она што тој всушност 
è, а самиот Христос е Кнез 
на Мирот. “Зошто Младенец 
ни се роди – Син ни се даде; 
власта е на рамењата Него-
ви, и ќе го наречат: Советник, 

Чудесен, Бог силен, Отец 
вечен, Кнез на Мирот.” (Иса. 
9:6). Токму затоа и во молит-
вите на Црквата, пред се, за-
стапуваме за Небесен Мир, 
кој извира единствено од 
Христа. “Мир ви оставам; ми-
рот Свој ви го давам; Јас ви 
го давам не како што го дава 
светот. Да не се плаши ваше-
то срце.” (Јован 14:27). Хри-
стос прави разлика помеѓу 
небесниот мир и несоврше-
ниот мир кој го нуди светот. 
Било кое општествено уреду-
вање, било кој светски водач, 
па макар бил и најпобожниот 
во светот, не може да понуди 
ниту да исполни ветување за 
глобален мир. Непостојано-
ста на човечките ветувања 
како и недостатокот на капа-
цитет истите да се исполнат, 
се бројни и очигледни. Денес 
сме сведоци на недостаток 
на мир токму заради изра-
зената подвоеност по расна, 
полова, класова и политич-
ка основа, како во нашата 
татковина Р. Македонија, 
така и тука на Северноаме-
риканскиот континент. Но, 
мирот Христов и Неговите 
ветувања се од сосем дру-
га природа. Тој им припаѓа 
на преобразените. Припаѓа 
на оние кои се преумуваат. 
Преку Христовата благодат, 
ве повикувам да сплотиме 
околу Христа, Единствениот 
кој може да ни даде поинак-
ва перцепција на реалноста, 
та во Неговата љубов, ние 
да бидеме сејачи на Мирот. 
Само преку силата на Него-
виот Дух можеме да бидеме 
победници над омразата, се-
бичноста, арогнатноста, са-
моживноста и ним сличните.

Мили мои,

Преку Воплотувањето и це-
локупното Христово искупи-
телно дело, нам ни е пону-
ден неопсилив и сеопфатен 
дар на спасение. Се разбира, 
како и секој дар, ние треба да 
го примиме и да го ставиме во 
употреба. Малку значи за нас 
тоа што Христос онтолошки 
ја промени човечката приро-
да ако ние лично не се од-
важиме и не дозволиме так-
вата промена активно да се 
реализира во нашите животи 
во целиот свој потенцијал. 
Христијанскиот живот е си-
нергичен во кој Бог и човекот 
имаат удел подеднакво. Бог 
иницира и исполнува (она 
што ние не можеме), а ние 
одговараме и се исполнува-
ме (она што можеме). Тоа е 

најјасно видливо за време на 
богослужбите а посебно при 
Светата Евхаристија – При-
чест. Христос, во полнотата 
на присуството на Неговата 
слава се нуди на секој од нас, 
а ние одговараме со длабока 
побожност учествувајќи во 
Неговото Тело и Крв. Приче-
стувајќи се ние, разбираме 
дека дарот кој ни се нуди е 
всушност самиот Христос, а 
добробитта која ја добиваме 
од таквиот дар е единење 
со вечноста во Телото Хри-
стово. Ете затоа е потребно 
да го послушаме советот на 
светитот апостол Павле кога 
не поучува да не ги напушта-
ме и пропуштаме богослуж-
бите (Евреите 10:25).

Возљубени во Христа 
Богoчовекот,

Рождеството Христово е ви-
стинска радост. Спротивно 
на модената индоктринација 
со која нè убедуваат дека ве-
рата во Христа е некаков не-
потребен и архаичен додаток 
на човештвото, кој разделува 
наместо да сплотува, ние 
цврсто стоиме во радоста на 
Рождеството и пееме за Не-
говата Слава. Уверени сме 
дека нашите срца и животи 
се створени за синергичен 
соживот со Бога и дека пол-
нотата на животот произле-
гува токму од заедичарење-
то во Христа. Затоа, и овој 
Божиќ се молам Светлоста 
на витлеемската пештера 
жарко да свети врз вас и ва-
шите семејства; мирот Божји 
кој го надминува човечкото 
разбирање да биде постоја-
но со вас; радоста Христова 
која произлегува од спасе-
нието јасно да се очитува во 
вашите животи; а најмногу од 
се, присуството на Неговата 
слава да биде искусена во 
сечие срце, пред се во срца-
та на нашиот македонскиот 
народ, а потоа и по целиот 
свет во срцето на секој човек. 

Нека ни е за многу години 
празнувањето на Рождество-
то на нашиот Господ и Спа-
сител Исус Христос!

ХРИСТОС СЕ РОДИ – НА-
ВИСТИНА СЕ РОДИ!

Митрополит Американ-
ско-Канадски

Методиј

M A K E D O N S K A P R A V O S L A V N A C R K V A -
OHRIDSKA ARHIEPISKOPIJA

 MACEDONIAN ORTHODOX CHURCH - OHRID 
ARCHBISHOPRY

AMERIKANSKO-KANADSKA MAKEDONSKA
PRAVOSLAVNA EPARHIJA

AMERICAN - CANADIAN MACEDONIAN ORTHODOX
DIOCESE
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FOR SALE

Contact informations: 
Hotel Denarius, Adress: 

Kej Marsal Tito 91a 6000 Ohrid
Telephone: ++389 (0) 46 258 684  

Fax : ++389 (0) 46 258 686
E-mail:villa-denarius@mt.net.mk  

web: http://www.villadenarius.com.mk

Hotel Denarius
OHRID

OHRID
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Vasko Nedanovski
Sales Representative

Royal LePage Meadowtowne Realty 
Brokerage Inc. 

Direct 647.333.9628
vasko@royallepage.ca

Планирате да купите или 
инвестирате во недижен имот?
Јавете се кај Васко Недановски

Македонска Заедница

Генерален конзулат на 
Република Македонија во Детроит

Почитувани,

  Годината што заминува, беше исполнета со многу исчеку-
вања и многу предизвици.
  Ова се времиња кога големите идеи и големите проекти 
проаѓаат низ кризни периоди. Ние не сме имуни на сето тоа 
што се случува во светот, и на економски и на политички 
план. 
   Вие почитувани граѓани ги чувствувате тие промени, но 
благодарејќи на вашата мудрост и вашата сила, излегуваме 
секогаш поцврсти и порешителни.
  Секоја криза во исто време е и голем предизвик. Време за 
нови можности и надежи. 
   Овие празнични моменти, се моменти, кога нe сплотува 
надежта. Надежта е таа што ни дава сила да опстоиме во 
заедничките цели. Ни дава елан и мотив за подобра иднина. 
Затоа, ова се и моменти, за да се потсетиме дека никогаш не 
треба да го потценуваме тоа што го имаме. 
   Да го почитуваме, тоа што досега сме го стекнале, како во домот меѓу блиските, така во 
местото каде живееме и работиме, но и во државата како целина. Нашето одговорно одне-
сување ни дава основа да бараме и другите одговорно да се однесуваат кон нас. Разликите 
и поделбите не смеат да нe одвлечат од државните интереси и стратешките цели. 
    Потребни ни се единство и сплотеност, за успешна и просперитетна Република Македо-
нија. Потребно ни е и оптимизам и сила, разумност, достоинство и чест зошто само така ќе 
ги постигнеме нашите цели.
   Бидете трпеливи, мирољубиви и солидарни. Имајте широко срце, и за давање и за при-
мање љубов и добрина, почитувајте се меѓу себе и помагајте си.

Ви ја честитаме Новата 2017 година и ви посакуваме многу здравје, 
радост и среќа.

Елена Зарковска
Генерален конзул на Р.М- Детроит

Елена Зарковска,
Генерален конзул на Р.М 

во Детроит

Congratulations to Elena Zarkovska Consul 
General at Macedonian Consulate General in 

Detroit, United States
 Awards  winner in 2016

 Zarkovska: I want to express my sincere appreciation to Wealth and Finance International for recognizing me with 
Award for Excellence in Consular Services for 2016. It is an even greater honor to be placed in such distinguished 

ranks as those of the past honorees, most of whom have been my colleagues at one time or another and all of whom 
have made important contributions in the State of Michigan and across the country.

My work here is extremely rewarding. Thank you for your personal support and encouragement.

Thank you Corp! This award makes my work so much more enjoyable and challenging!
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ОД ПРОСЛАВАТА НА ЦРКОВНАТА СЛАВА “СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“
Од 7 до 11 декември го-
динава при Македонска-
та Православна Собор-
на Црква “Св. Климент 
Охридски“ во Торонто 
се одбележа прослава-
та на храмовата слава 
на црквата, а воедно и 
патронот на Македон-
ската православна цр-
ква – Охридска архие-
пископија Св. Климент 
Охридски – Чудотворец. 
Целата прослава беше 
посветена на значајниот 
јубилеј 1100 години од 
упокојувањето на Свети 
Климент Охридски.

Свети  богослужби
Прославата започна 
на 7 декември, среда, 
со Света Вечерна бо-
гослужба, а утредента 
на 8 декември и Света 
Литургија на која чино-
началствуваше Негово 
Високопреосвештенство 
Митрополит Американ-
ко-канадски Господин 
Методиј со поголем број 
свештеници од Торонто 
и околината.
По завршувањето на Ли-
тургијата беше извршен 
мал водосвет и се пре-
режа славскиот  леб под-
готвен од кумовите Пецо 
и Вера Петличковски 
со семејството. Исто 
така за кумови за идна-
та година беа избрани 
Митко и Виолета Рош-
тансковски. На крајот од 
Литургијата  Митрополи-
тот Методиј честитајќи 
го празникот се задржа 
за делото на Свети Кли-
мента и неговото улога 
околу христијанизација-
та и описменувањето на 
Македонците. “Он е на-
шиот прв ерарх, и соно-
воположник на нашата 
писменост и затоа ние 
денешните Македонци 
треба со вера во Бога и 
силна љубов да го чува-
ме, пазиме и продолжу-
ваме неговото велико 
дело“, рече меѓу другото 
Митрополитот Методиј.

Свечен банкет
Во сабота на 10 декем-
ври се одржа свечен 
банкет со пригодна про-
грама. Водители на про-
грамата беа  Габриела 
Трпкоска на македонски, 
и Кристијан Роштан-
ковски на англиски јазик. 
Најпрво тие го поканија 
хорот при црквата да 
ги исполни канадската 
и македонската химна. 
Започнувајќи ја програ-
мата  им го честитаа 
празникот на присутните 
гости, како и на сите Ма-
кедонци ширум светот. 
Потоа рекоа: “Деновиве 
нашите македонски хра-

мови се ширум отворе-
ни  и ги примат своите 
верници. Силно ечат 
звуците на камбаните и 
надалеку се слуша по-
фалната песна:   “... СО 
ЗБОРОВИ СИ ГИ УПА-
ТИЛ НАРОДИТЕ КОН 
ВЕРАТА БОЖЈА, СО ДЕ-
ЛАТА СИ СЕ ИЗДИГНАЛ 
ПРЕБЛАЖЕНЕ....“ Оваа 
година нашата Македон-
ска православна црква 
– Охридска архиеписко-
пија  прославува  1100 
години од упокојувањето 
на овој наш Макеоднски 
Великан. Нека  е честито 
и од Бога благословено. 

Драги браќа и сестри, 
Свети Климент беше и 
остана синоним на она 
што е морално, што е 
христијанско, што е све-
то и возвишено. Затоа и 
Господ му дал способ-
ност и духовна моќ да 
изврши епохални дела 
од чии плодови се хра-
ниме и ние денес.  Тој 
бил силен и на збор и на 
дело. Наша обврска е да 
го следиме неговиот пат 
што тој ни го определи 
пред единаесет векови 
– да ја чуваме верата 
во Бога, да ја чуваме на-
цијата“. 

Поздравување на 
официјалните гости

Потоа беа поздравени 
официјалните гости и 
тоа: 
- Митрополитот Амери-
канско-канадски Госпо-
дин Методиј;
- Госпоѓа Вера Бел-
чевска, претседател на 
црковниот одбор при 
црквата  “Св. Климент 
Охридски“ со сопругот 
Димитар.
- Кумовите Пецо и Вера 
Петличковски
- Присутните свештени-
ци: 
о. Илија Донев, о. Благе 
Димитриевски,  о. Драги 
Костадиновски, о. Кон-
стантин Митровски,  о. 
Стеван Груевски, о. Ан-
гел Станчев.
 Од претседателите 
на црковните одбори 
при Македонските Пра-
вославни Цркви беа 
присутни:  г. Кице Алек-
совски, при “Св. Дими-
триј Солунски“, Маркам; 
г. Питер Медичков при 
“Света Богородица“ 
Кембриџ и Ристо Трифу-
новски при “Света Неде-
ла“, Ејџакс.
- Mr. Rob Oliphant 
Member of Parliament for 
Don Valley East, Toronto 
- Mr. Glen Day, Director of 
Heritage Funeral Centre 
and the staff. 
- Љупчо Темелковски, 

поранешен Member of 
Parliament.

Поздравни 
говори

- Најпрво 
п р е т с е д а -
телот на 
Ц р к о в н и о т 
одбор при 
Македонска-
та Соборна 
Црква “Св. Кли-
мент Охридски“ 
ги поздрави гостите. 
Таа меѓу другото рече: 
“Ми  причинува посебна 
чест и задоволство, 
драги браќа и сестри, 
што како претседател 
на црковниот одбор да 
Ви ја цеститасм црков-
ната слава и големиот 
јубилеј 1100 – години од 
упокојувањето на на-
шиот великан Свети 
Климент Охридски. Све-
ти Климент  е нашиот 
светилник  што повеќе 
од единаесет векови ги  
осветлува срцата на 
сите Македонци, како 
во Татковината така 
и ширум светот. Так-
вата празнична радост 
ме исполнува и мене 
а во сите Вас гледам 
озарени лица со Све-
тиклиментов дух. Тоа 
мене посебно ме раду-
ва оти Светиот Отец 
наш Климент Охридски 
ни припаѓа само нам и 
ние треба да се гордее-
ме со  него затоа што 
остави неизбришли-
ви траги во нашата 
духовна и национална 
историја, во нашето  
вековно постоење. 
Еве и ние овде собрани 
во овој свет храм по-
светен токму нему го 
чуваме и негуваме  не-
говиот спомен. Нека е 
честит патрониот ден  
и на сите Вам Ви поса-
кувам крепко здравје на 
Вашите семејства и 
успех во извршувањето 
на секојдневните обвр-
ски и задолженија“.

- Mr. Rob Oliphant ги 
поздрави гостите и че-
ститајќи го празникот се 
заблагодари за покана-
та. Меѓу другото рече: 
“Веќе неколку години 
доаѓам на ваши просла-
ви и се чувствувам мно-
гу пријатно. Како меѓу 
свои луѓе“

- Митрополитот Методиј 
спомна за историската 
важност и честа која му 
била укажана на Свети 
Климента. Имено, “отка-
ко моштите на Св. Кли-
мент Римски (римски 
папа од третиот век 
кој маченички постадал 

к а ј 
Црното море) и, бидејќи 
Светите Браќа Кирил 
и Методиј веќе се под-
готвувале за големата 
Моравска мисија, ги по-
неле неговите мошти 
со нив со намера да ги 
предадат на Римскиот 
папа, во Рим. Свети 
Климент Охридски ја 
имал таа чест лично в 
раце  да ги носи мошти-
те на овој познат папа 
и маченик Христов“. 

Признанија и пофалби
Во знак на благодар-
ност за посебни заслуги 
кон црквата од страна 
на Управниот одбор  
претседателот Вера 
Белчевска  подели при-
знанија и пофалби на 
слените лица:
- Г-дин Коста и г-ѓа 
Лена Стенвик со фа-
милијата како познати 
и признати донатори на 
црквата;
- Г. Крсте Ивановски 
со фамилијата за голе-
миот подарок на црква-
та;
- Heritage Funeral 
Centre за подарок кон 
црквата;
- Г. Алек Петличков за 
посебни заслуги за цр-
квата; и
- Митко Роштан-
ковски за даренија и 
доброволната работа, 
а особено околу инста-
лирањето на новиот 
лустер.
- Усмена благодарност 
беше искажана кон 
г.Васко Рисковски, ар-
хитект, кој доброволно 
помагаше околу инста-
лирањето на лустерот. 

Настапи и рецитали
   Во оваа точка од про-
грамата за прв пат во 
нашава заедница беше 
изведен рецитал 
ПОХВАЛА ЗА  СВЕТИ 
КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ. 
Најпрво о.Илија Донев, 
кој беше уредник на по-
големиот дел од програ-
мата и во негова режија 
беше подготвен овој ре-
цитал, читајќи делови од 
службата на Свети Кли-

мент Охридски,  во вид 
на  воведен збор кон 

рециталот,  рече:  
“Со твојот 

живот, Кли-
м е н т е , 
ти изник-
на како 
гранка на 
в и с т и н -
ска лоза, 

обработе-
на од Бога, 

која со многу 
плод изобилува. 

Обилен е дарот на 
Духот: твоите збо-
рови се рајски духовни 
цветови; нетлените 
подвизи – како гроздово 
вино што срцето го ве-
сели, а чудотворењата 
– верно и постојано ги 
изгонуваат сите ду-
шевни немоќи и телес-
ни болести. ..... Хранет 
со млекото на добле-
ста, си го достигнал 
врвот на добродете-
лите, горен од огнот 
на љубовта, ти си бил 
правило на кротост и 
воздржување.... бидејќи 
си бил извор на милост 
и бездна на сострада-
ние, си ја оцрнил калта 
на страстите...“  
 Знаејќи го ова “кој од 
земјата денес може 
да му оддаде почит на 
нашиот небесен маж? 
Иако твоето пребога-
то тело, Клименте, 
е скриено во земјата, 
твојот дух е со анге-
лите.... Мудроста кон 
која си се стремел на 
земјата – Бога, сега го 
гледаш  лице в лице. .... 
Рециталот беше успеш-
но изведен од Габрие-
ла Трпкоска, Кристијан 
Роштанковски, Наумче 
Трпковски и Кристина 
Димитриевска.

 Учениците при недел-
ното училиште, кое ра-
боти под раководство на 
Весна Адамова се прет-
ставија со соодветни 
песнички “За Снежана“, 
потоа секој си го кажа 
своето име, ја кажаа ма-
кедонската азбука и сл.

 На крајот од програмата 
фолклорната група “Ма-
кедонка“ чиј Директор е 
Алек Петличков , а учи-
тел  Крис Петличков  за 
повозрасните и  г-ца Ме-
дичков за најмладите, 
успешно се претставија 
со неколку ора.

Најпосле  им беше за-
благодарено на сите 
учесници во програма за 
нивниот труд и време, 
особено на о. Илија До-
нев кој вложи голем труд 
програмата да биде така 

успешно изведена.

Им благодариме на сите 
кои не следеа низ про-
грамата и на сите кои 
учествуваа на светите 
богослужби.
Честитајќи Ви го праз-
никот на нашата 
црква “Свети Кли-
мент Охридски“ и 
на Македонската 
православна црква 
– Охридска архие-
пископија воопшто 
Ви порачуваме са-
кајте си ја Црквата 
наша Макеоднска, 

сакајте си ја нацијата.

На многу години.  
Протаставрофор 

Илија Донев
Парохијски свештеник 

во МПЦ Св. Климент 
Охридски Торонто
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Banquet Halls
In addition to the beautiful church we have built, St. Clement 
of Ohrid also has three banquet halls available to church 
members. Whether your function is a wedding, a christening, or 
a bridal shower, St. Clement's banquet halls can accomodate 
you. Our table arrangements can accomodate groups as small 
as 50, all the way up to 500 guests seated comfortably. Our 
full kitchen and very capable staff has wide variety of foods 
that can be prepared and served in top quality fashion.

Need a banquet hall for your wedding, baby 
shower or other event?

Manager: LIDIJA - 416.421.7451

"Hall A" - The Clement Room

"Hall B" - The Saunders Room

"Hall C" - The Goce Delchev Room

416-421-7451

Среќни Празници
Управата на Црквата Св. Климент Охридски од Торонто со 
својот претседател Вера Белчевска на сите православни 
Македонци, верници и почитувачи на Св. Климент Охридски и 

на целиот македонски народ во Канада, Македонија и насекаде во светот им ги честитаат 
Божикните и Новогодишни празници.
Нека Новата 2017година и Божик донесат мир, благосостојба и светлина во вашите души, 
срца и домови. Да зачекориме во година посреќна за сите нас и сложно со вистинска маке-
донска и христијанска љубов да се почитуваме и сакаме еден со друг.
Со почит од претседателот Вера Белчевска со управата на Св. Климент Охридски.

ПОСЕБНИ АКТИВНОСТИ ПОВРЗАНИ СО ПРЕТСТОЈНИТЕ БОЖИКНИ И БОГОЈАВЛЕНСКИ 
ПРАЗНИЦИ  ПРИ СОБОРНИОТ ХРАМ “СВЕТИ КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“, ТОРОНТО

По повод претстојните 
Божикни и Богојавленски 
празници при Македонската 
Православна Соброна Црква 
“Свети Климент Охридски“, 
Торонто ќе се организираат 
следниве активности:

 ► На 31 декември, сабота, 
ќе се организира дочек на 
Новата Година. Ќе ве заба-
вува оркестарот “БИСЕР“ со 
Јошка од Битола. 

 ► На 5, јануари, четврток,  
ќе го прославиме празникот 
на Светиот преподобен отец 
Наум Охридски. Божестве-
ната Литургија ќе започне во 
10:00 наутро.

 ► Истиот ден, навечер, во 
5:30 ќе запали коледарскиот 
огин во дворот на црквата. 
Обичаите, поврзани со овој 
настан, ќе се извршат според 
утврдениот ред. 

 ► На 6 јануари, петок, во 
10:00 наутро ќе започне Бо-
жествената Литургија. 

 ► Истиот ден, навечер, 
БАДНИК,  во 6:00  ќе се слу-
жи света богослужба. 

 ► На 7 јануари, сабота, 
ќе го прославиме Раѓање-
то на Спасителот наш Исус 
Христос – БОЖИК. Бо-
жествената Литургија ќе 
започне во 10:00 наутро.                                                              
По завршувањето на Литур-
гијата за најмладите ќе бидат 
поделени божикни подароци.

 ► На 8 јануари, недела, 
Втор ден  од Раѓањето Хри-
стово,  аа кој посветен на 
Мајката Божја, Пресвета 
Богородица, ќе се служи Бо-
жествена Литургија во 10:00 
наутро. 

 ► На 9 јануари, понедел-
ник, ќе се одбележи споменот 
на Првомаченик и архиѓакон 
Стефан. Божествената Ли-
тургија ќе започне во 10:00 
наутро. 

 ► На 14 јануари, а по повод 
празникот на Св. Василиј Ве-
лики и Обрезанието Господо-
во, ќе се служи Божествена 
Литургија во 10:00 наутро.

 ► Истиот ден, навечер, ќе 
се организира  прослава по 
повод  Јулијанска, Стара, 
Македонска Нова Година – 

ВАСИЛИЦА. Ќе се продава 
зелник а во едно парче ќе 
има златна пара. На забава-
та ќе ве забавува оркестарот 
“МАЕСТРАЛ“. Тикетите се 
продаваат по $50.00. 

 ► На 15 јануари, недела, 
по завршувањето на Боже-
ствената Литургија женската 
секција ќе организира игран-
ка, а ќе се продаваат и зел-
ници. Во едно парче ќе има 
златна  пара. Забавниот дел 
ќе биде доверен на оркеста-
рот “Соња и Оливер бенд“.

 ► На 18 јануари, среда, 
ВОДОПОСТ  Божестевна 
Литургија во 10:00 наутро. Во 
рамките на Литургијата ќе с 
еизврши Голем Богојавлен-
ски водосвет.

 ► На 19 јануари, по повод 
празникот Богојавление – 
ВОДИЦИ ќе се служи Бо-
жествена Литугија во 10:00 
наутро. Во рамките на Ли-
тургијата ќе се изврши Голем 
Богојавленски водосвет.

 ► На 22 јануари, недела, 
Божествена  Литургија во  
9:30 наутро. По завршување-

то на Литургијата  НАДДА-
ВАЊЕ за светите икони, а 
потоа фрлање на светиот 
Крст во водата. За оној кој 
што ќе го најди Крстот во 
водата ќе следи соодветна 
награда од Управниот одбор 
на црквата. 

Го очекуваме Вашето масов-
но присуство како на светите 
богослужби така и на посеб-
ните активности.

Честити празници:
ХРИСТОС СЕ РОДИ!  

НАВИСТИНА СЕ РОДИ!
БОГ СЕ ЈАВИ!  

НАВИСТИНА СЕ ЈАВИ!

ЧЕСТИТА И 
ПРОСПЕРИТЕТНА НОВА 

2017 ГОДИНА

Со особена почит кон сите 
Вас

За  Управниот одбор

Претседател:
Вера Белчевска
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Разговорот го водеше уред-
никот на весникот ,,Македо-
нија,, Соња Лозановска

,,Македонија,,: Господи-
не Димовски, 2016 година е 
веќе зад нас, каква е Ваша-
та оценка оцениле за изми-
натата година и нејзиното 
значење за македонската 
заедница во Канада, кои се 
најважните моменти?

Т.Д.: Годината што измина 
ќе остане запаметена како 
прилично турбулентна за Ре-
публика Македонија, година 
која ја одбележа длабоката 
домашна политичка криза 
и елементарните непогоди, 
прво катастрофалната поп-
лава во скопскиот регион а 
потоа и серијата земјотреси. 
Сето ова длабоко ја погоди 
и македонската заедница во 
Канада која со голем инте-
рес и сочуство ги следеше 
случувањата во татковината. 
Природната непогода однесе 
човечки жртви и предизвика 
голема материјална штета. 
Солидарноста на македон-
ската заедница од Канада 
повторно дојде до израз кога 
беше најпотребно, впрочем 
најголемите донации од 
дијаспората за поплавените 
семејства пристигнаа од тука 
а освен значителната фи-
нансиска помош не изоста-
на и директното учество на 
нашите млади од Канада во 
расчистувањето на теренот 
во реонот Стајковци. 
Мината 2016 година, ќе ос-
тане запаметена како година 
на мачни и долги политички 
преговори, со вклучување и 
придонес на мегународниот 
политички фактор се до фи-
налното спроведување на 
предвремените парламен-
тарни избори. Со органи-
зирањето и завршувањето 
на предвремените избори, 
Македонија, уште еднаш го 
докажа својот неспорен де-
мократски капацитет, и уште 
еднаш даде шанса за слобо-
ден избор и право на глас на 
Македонскиот граѓанин ши-
рум земјата и светот.
По конституирањето на но-
виот собраниски состав пре-
остануваат предизвици во 
однос на формирање на но-
вата влада наскоро.   
Македонците во Канада со 
релативно добар одзив, кој 
не многу се разликуваше 
од досегашните избори, го 
искористи своето неприкос-
новено право да учествува 
во изборот на витинскиот пат 
за Македонија. Тоа е едно од 
основните човекови права и 
ние треба и во иднина да се 
бориме за зачувување на таа 
придобивка.
Но, никако не смееме да 
заборавиме дека измината 
година, ја одбележува про-
должеток на недоволната 
економска стабилност која 
го засега целиот Балкан-
ски регион, особено нашата 
земја, понатаму мигрант-
ската криза која зафакајќи 

светски размери во многу ќе 
ја разниша политичката и си-
гурносна стабилност на ста-
риот континент. Македонија 
во тој поглед, направи многу. 
Црвсто стоејќи на курсот на 
мирољубива политика, запа-
зувајки ги основните хумани 
начела и принципи се носе-
ше со секој миграциски бран, 
истовремено држејќи корек-
тни и добри мегусоседски 
односи. Македонската нација 
и држава и нејзината цврста 
определеност за Евроатлан-
ска и НАТО ориентација ќе 
не држи упорно на бедемот 
на основните човекови пра-
ва.

,,Македонија,,: Како што е 
познато оваа 2017 година 
е јубилејна за Канада, се 
навршуваат 150 години од 
нејзиното формирање, на 
кој начин Р. Македонија и 
македонската заедница од 
Канада ќе биде вклучена во 
оваа јубилејна прослава?

Т.Д.: Пред речиси 150 годи-
ни, на конференција во Шар-
лотаун и Квебек, Татковците 
на Конфедерацијата заедно 
работеле на визионерски 
проект – креирање на трај-
на демократија - која што 
до денес служи како модел 
за целиот свет. Во градење-
то на Канада учествувале 
многу важни ликови, многу 
културни и политички појави, 
кои успеале да ја оформат 
Канадската историја и да ја 
обликуваат во плуралистичко 
општество; во светски лидер 
и модел; кој е горд на својот 
идентитет, различност, сло-
бода и природни убавини.
Канадската различност е ин-
тегрален дел од нејзината 
историја, нејзиното богат-
ство, нејзино наследство, 
нејзина гордост. Токму затоа, 
до сите Амбасади и Високи 
Комесаријати, претставници 
на земјите од целиот свет е 
упатена покана за учество на 
овој светски културен настан 
за промовирање и јакнење 
на врските меѓу нациите.
Македонската заедница во 
Канада има можност да биде 
дел од оваа празнична про-
слава и уникатна мултикул-
турална атмосфера. Утврде-
ниот датум – 6 Август, 2017 
за наше претставување е во 
контекст на одбележување-
то на националниот празник 
Илинден. Преостанува што 
поскоро да се изготви про-
грамата за што амбасадата 

во соработка со градот Ота-
ва стои нарасполагање.

,,Македонија,,:  Пред крајот 
на 2016 година остваривте 
средба со градоначалникот 
на Отава г-ин Џим Вотсон и 
неговите соработници. Кои 
се детаљите од овој важен 
состанок?

Т.Д.: Градоначалникот на 
Отава г-ин Џим Вотсон како 
домаќин особено е заинте-
ресиран за презентирањето 
на сите култури на “Ottawa 
welcomes the World’’ најголе-
миот настан оваа година во 
Канада. Со градоначалникот 
имаме одлична соработка 
од самиот почеток на проек-
тот. Календарот со утврдени 
датуми на кои ќе се претста-
вуваат етничките заедници 
во Канада одамна е подго-
товен и се очекува наскоро 
сите зедници да ги објават 
своите детални програми за 
претставувањето во пресрет 

на големиот 
јубилеј. Сите на-
ции во Канада со 
огромна љубов 
и патриотизам 
ги планираат и 
најситните дета-
ли околу прет-
с т а в у в а њ е т о 
на сопствената 
култура, турис-
тичката понуда, 
можностите за 
инвестирање и 
бизнис и секако 
претставување 

на националните кулинарски 
специјалитети и пред се со-
пствениот придонес во соз-
давањето на современото 
мултиетничко општество на 
Канада. 
Амбасадата упати покана за 
навремено, координирано и 
организирано подготвување 
на учеството на Република 
Македонија до сите македон-
ски организации и поединци 
и е во понатамошно исчеку-
вање на потврден одговор. 
Совпаѓањето на прослава-
та со големиот национален 
празник Илинден е уште една 
причина повеќе за негово ве-
личенствено одбележување. 
Не треба да заборавиме 
дека македонската заедница 
е застапена и во Монтреал 
и Квебек Сити, и за нив ова 
претавува огромна можност 
за поврзување и соработка 
со заедницата од Торонто. 
Оваа јубилејна година за Ка-
нада воедно е ретка можност 
за достојно претставување 
на Македонската заедница, 
а преку неа македонското 
богато културно историско 
минато, македонската тра-
диција и религија и македон-
скиот економски и туристички 
потенцијал. 

,,Македонија,,: Амаба-
садоре Димовски, вие сте  
генерален секретар на Асо-
цијацијата на дипломатите 
во Отава, навистина поче-
стена функција и за Вас и 

за Р.Македонија.
  Кои се Вашите задолже-
нија како носител на оваа 
висока должност?

Т.Д.: Во рамките на водење-
то на надворешната полити-
ка на Република Македонија 
важен сегмент ќе биде квали-
тетна и плодна соработка со 
сите дипломатски претстав-
ници. Оддекот на претставу-
вањето на Македонија во Ка-
нада и нејзиниот главен град, 
секогаш оди подалеку од 
границите на американскиот 
континент. Затоа пријател-
ската комуникација со сите 
дипломати е од исклучител-
на важност за добро препо-
знавање и одбележување 
врз светската мапа, на маке-
донската нација и држава. За 
сето ова во многу придонесу-
ва вклучувањето во високи 
дипломатски активности како 
што се активностите на Асо-
цијацијата на дипломатите 
во Отава.
 Ми беше особено голема 
чест и одговорност да ја при-
фатам понудената функција 
на Генерален секретар на 
ОДА. 
Во рамките на оваа органи-
зација и како нејзин прет-
ставник, нашата улога се 
состои во тоа интензивно да 
соработуваме со сите канад-
ски институции, со советот на 
градоначалниците на Отава, 
со пратениците, сенаторите 
и министрите во Канадската 
влада.  
   Асоцијацијата е под ди-
ректно покровителство на 
Генералниот Гувернер Н.Е. 
Дејвид Џонстон и ни ово-
зможува освен поблиска 
соработка со канадските ин-
ституции и мултилатерално 
дипломатско делување.
Под покровителство на ОДА 
оваа 2017та година на 11ти 
Април ќе биде организиран 
донаторски културен настан 
во форма на базар на хра-
на и пијалоци. Тоа ќе биде 
дополнителна шанса и мож-
ност да се претстави маке-

донската кујна со нејзините 
специјалитети, но и маке-
донскиот солидарен дух. Во 
оваа прилика ја користам 
можноста да ја повикам уште 
еднаш македонската заедни-
ца да земе активно учество 
на овој ден.

,,Македонија,,: Пред 
крај на овој разговор, а во 
пресрет направославните 
празници Божик и Нова 
година, имате ли порака 
до македонската заедница, 
црковните општини, асо-
цијации, здруженија, клу-
бови и поединци со маке-
донско потекло во Канада?

Т.Д.: Би сакал да го иста-
кнам значењето на големиот 
придонес на македонската 
заедница во Канада, црков-
ните општини, асоцијации, 
здруженија, клубови и пое-
динци во зачувувањето на 
нашата култура, традиција и 
идентитет и да ги охрабрам, 
нивната благородна работа 
и дела да бидат мост за обе-
динување на македонската 
дијаспора од цела Канада. 
Во разговорите со нашите 
сонародници од другите про-
винции особено од Квебек, 
со воодушевување говорат 
за нашата заедницата од 
Онтарио поточно Торонто, 
Мисисага, Маркам. Сите тие 
посакуваат да се доближат 

и меѓусебно подобро се за-
познаат и сплотат за и тие 
да придонесат за поголемо 
запознавање на канадската 
јавност со нашиот народ, кул-
тура и традиција. Во тој дух 
би сакал да искажам отво-
рена порака до нашата Пра-
вославна црква да опстои 
на идејата за формирање 
на уште еден црковен храм 
во Монтреал, кој ќе биде не 
само стожер на нашата вера 
но и темел за опстојување на 
македонската самобитност 
во Канада.
Измината 2016 година беше 
озваничен по втор пат, г-дин 
Јордан Битов, како почесен 
Конзул на Република Маке-
донија во Канада. Со сите 
честитки упатени и до него, 
посакуваме во Новата Годи-
на уште поширока соработка 
и продлабочување на можно-
стите за промовирањето на 
нашата држава и интересите 
на македонците во Канада.

    На крајот ја користам мож-
носта да упатам до целата 
македонска заедница во 
Канада честитки за Новата 
2017 година и да им посакам 
среќни Божиќни празници 
со желби за добро здравје и 
успех. 
,,Македонија,,: Ви благо-
дарам на разговорот.

Интервју со Амбасадорот на Р. Македонија во Канада г-дин Тони Димовски

Македонската заедница во Канада ќе учествува на 
најголемата канадска прослава "Отава 2017 година"
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Ottawa Welcomes the World
Canada’s diversity is an integral part of its history, its heritage, 
its pride…its DNA. This is why we are inviting embassies and 
high commissions to mark their country’s national celebration 
at the Aberdeen Pavilion and the Horticulture Building in 2017. 
This series of world-class cultural events will promote and 
strengthen ties between nations on the occasion of Canada’s 
150 anniversary.
All residents are encouraged to join the festivities and thus, dive 
into a unique multicultural atmosphere. Indulge yourself in food 
tasting, musical celebrations, artistic performances and more!
The featured programming will be presented by:
April 23-25 Embassy of the Republic of Turkey
May 3 Embassy of the Republic of Poland
May 5-7 Embassy of the United Mexican States
May 12 Embassy of the United Arab Emirates
May 17 Embassy of the Republic of Haiti
May 19 Embassy of the Republic of Cuba
May 21 High Commission for the Cooperative Republic of 
Guyana
May 22 Embassy of the Republic of Serbia
May 26-27 Embassy of Ukraine
May 28 Embassy of the Federal Democratic Republic of 
Ethiopia
June 1 High Commission for the Republic of Kenya
June 9 Embassy of the Republic of Croatia
June 13 Embassy of the Republic of Honduras
June 16 Embassy of Ireland
June 23 Embassy of the Republic of Slovenia
June 25 Embassy of the Republic of Korea
June 28 Embassy of the Republic of Madagascar
July 6 Embassy of the Bolivarian Republic of Venezuela
July 7 High Commission for the Republic of Rwanda
July 11 Embassy of Mongolia
July 14 High Commission for the United Republic of Tanzania
July 15-20 Embassy of the Arab Republic of Egypt

July 23 Embassy of the Eastern Republic of Uruguay
July 28 The Royal Thai Embassy
July 29 Embassy of the Republic of Lithuania
August 4 Embassy of the Republic of Colombia
August 6 Embassy of the 
Republic of Macedonia
August 7 Jamaican High Commission
August 16-17 High Commission for the Islamic Republic of 
Pakistan
August 20 High Commission for the Republic of 
Trinidad and Tobago
August 25-27 Embassy¬¬¬ of the Republic of Indonesia
September 10 Embassy of the Republic of Bulgaria
September 24 High Commission for Barbados
September 26-27 Royal Embassy of Saudi Arabia
September 29 High Commission for the Republic of India
October 1 Embassy of the Slovak Republic
October 3 High Commission for the Republic of 
Uganda
October 4-10 Embassy 
of the People’s Republic of 
China
October 15 Embassy 
of Japan
November 17 Embassy 
of the Republic of Haiti
November 20 Embassy 
of Lebanon
December 1 Embassy 
of Romania

WHAT IS OTTAWA 2017?
In 2017, Canada celebrates 
150 years as a nation–and 
Canadians will gather in their 
Capital to join local residents 
in a year of celebration. 
Ottawa 2017 is tasked with 
creating 12 full months of 
big, bold, immersive and 
moving experiences that 
will complement national 
celebrations and annual 
events and festivals.  Big 
Signature Events will 
animate the entire city, while 
community celebrations will 

enliven our neighbourhoods.  
At the same time, 
transformative legacy 
projects will change the 
Capital’s urban landscape.  
The end result: a special year 
of national pride for all–and 
signifi cant positive impacts 
for Ottawa’s tourism sector 
and the city as whole.
Ottawa 2017 is supported 
by a growing community of 
partners at the local, regional 
and national levels.

Ottawa 2017 will offer unique 
and entertaining experiences 
in Ottawa, and facilitate the 
creation of legacy projects 
to mark Canada’s 150th 
anniversary of Confederation 
in a highly creative and 
fi nancially sound manner. It 
will allow all residents and 
visitors, from Canada and 
abroad, to celebrate our 
past and our identity while 
getting local residents and 
businesses to be inspired in 
building our future.

Macedonian Community in Canada will take part in the biggest 
Canadian Celebration "Ottawa 2017", 

celebrating Canada’s 150th anniversary.
On August 6th, 2017, we will showcase our Macedonian Culture, 

Food & Entertainment ,right in the capital of Canada!
http://www.ottawa2017.ca/about/what-is-ottawa-2017/

EMBASSY OF THE REPUBLIC OF MACEDONIA
OTTAWA, CANADA

     Почитувани,
                  Како што е познато идната 2017 година е јубилејна за Канада, се навршуваат 150 
години од нејзиното формирање. Прославата на овој голем канадски јубилеј ќе се реали-
зира во текот на целата година во главниот град Отава. Многубројните културно-уметнички 
национални манифестации се очекува да бидат претставени пред повеќе од 11 милиони 
гости во Отава во текот на идната година.
                  Во врска со наведеното градоначалникот на Отава, Џим Вотсон упати покана до 
сите амбасади во Отава и етничките заедници во Канада активно да се вклучат во проектот 
Ottawa Welcomes the World, преку презентирање на нивните земји, во областите како што 
се трговијата, културата, образованието, туризмот, национална храна, вино, пијалоци и др. 
Земањето учество во прославата на 150 годишниот јубилеј претставува израз на длабока 
почит кон канадските власти и воедно исклучителна прилика за промоција на нашата држа-
ва, традиција и култура во мултиетничка Канада. 
                  По овој повод  амбасадорот Тони Димовски потпиша писмо за намери за учество 
на Амбасадата на РМ заедно со македонската заедница на овој исклучително значаен 
настан. За таа цел амбасадорот Димовски, како генерален секретар на Асоцијацијата на 
дипломатите во Отава, оствари  средба со градоначалникот Вотсон и неговите соработни-
ци, при што беше договорено нашата држава да има своја презентација на 6 Август 2017 
год. Наведениот датум се совпаѓа со прославата на големиот национален празник Илинден 
и истовремено претставува извонредна можност за негово одбележување идната година и 
во главниот град Отава.
                   Амбасадата на РМ во Отава веќе ги извести надлежните ресори во РМ (минис-
терствата за култура, за економија, стопанските комори и други институции) кои активно ќе 
се вклучат во презентација на Р.Македонија во проектот Ottawa Welcomes the World.
                    Со ова обраќање ја покануваме целокупната македонска заедница, сите црков-
ни општини, асоцијации, здруженија, клубови и поединци активно да се вклучат и придоне-
сат за најдобро претставувување на Република Македонија на наведениот настан. Одбеле-
жувањето на големиот канадски јубилеј подеднакво претставува јубилеј и за македонската 
заедница која е една од најстарите и најпочитувани заедници во Канада.  
                    Вашето активно вклучување како канадски граѓани со македонско потекло е 
драгоцено и уникатна можност преку презентацијата на македонската култура и традиција 
сите заедно достојно да го одбележиме големиот јубилеј на Канада.
                     Во врска со подготовките за учество на овој настан, упатуваме јавен повик до 
сите други организирани облици на здружување на македонската заедница и поединци во 
Канада, да одредат свои претставници во координативното тело на Амбасадата со цел 
непосредна соработка во организационите активности. Пријавувањето на претставниците 
го очекуваме на емаилот на Амбасадата на Република Македонија во Отава ottawa@mfa.
gov.mk 

Амбасадор,
Тони Димовски

L o u i s  P .  S t r e z o s
B a r r i s t e r  &  S o l i c i t o r

Criminal, Constitutional and Appellate Advocacy

Te l :   4 1 6 - 9 4 4 - 0 2 4 4
C e l l :  4 1 6 - 4 5 9 - 0 5 7 5
l p s @ 1 5 b e d f o r d . c o m

1 5  B e d f o r d  R o a d
To r o n t o  O n t a r i o 
M 5 R  2 J 7

Lawyer

Македонска Заедница
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Извинување 
Почитувани читатели, во минатиот број на весникот ,,Македонија,, направен e пропуст 
од наша страна во текстот: ,, Повик до сите верници,,  упатен од страна на Протаереј 
Константин Митровски, парохијски свештеник во МПЦ Св. Илија во Мисисага.
Упатуваме извинување до Отец Митровски за ненамерниот пропуст.
Благодариме на разбирањето.
Текстот Ви го пренесуваме во целост:

Повик до сите верници!
Македонската Православна Црква ,,Св. Илија,, си ги повикува сите верни чеда на 
зголемено молитвено присуство во овој Божикен и посен период за време на Светите 
Богослужби. Ова е период исполнет со молитвено прославување на многу од светите-
лите кои што ги прославуваме како куќни покровители/слави. Нека Бог по молитвите на 
Светиот Пророк Илија биде со сите нас!

 
Протаереј Констанин Митровски

МПЦ Св. Илија Мисисага

Macedonian Orthodox Church
"St. Ilija" – Mississauga

 
SCHEDULE FOR JANUARY SERVICES 2017

January 1, Divine Liturgy                                                              10:00 A.M.                                           
January 5, St. Naum, Divine Liturgy                                              10:00 A.M.
KOLEDE, with a Bonfi re                                                                5:30 P.M.
January 6, B A D N I K, Divine Liturgy                                          10:00 A.M.
January 6, Christmas Eve, Evening vesper                                  7:00 P.M.
January 7, C H  R I S T M A S,  Divine Liturgy                              10:00 A.M.
January 8, Synaxis of Theotokos, Divine Liturgy                           10:00 A.M.
January  9, St. Stephan, Divine Liturgy                                         10:00 A.M.
January 14, New Year, St Basil, Divine Liturgy                             10:00 A.M.
January 15, Divine Liturgy                                                             10:00 A.M.
January 18, BLESSING WATERS, Divine Liturgy                         10:00 A.M.
January 19, THEOPANY Divine Liturgy                                        10:00 A.M.
January 20, St. John, Divine Liturgy                                              10:00 A.M.
January 22, Divine Liturgy                                                             10:00 A.M.
January 29, Divine Liturgy                                                             10:00 A.M.
January 31, St. Athanasius, Divine Liturgy                                   10:00 A.M.
 

      A T T E N T I O N: On this day (Sunday, January 22) there will be donating of the Holy 
Icons, Blessing of the Holy Water and landing of the Holy Cross in the water.

Драги наши, на Бадник 
6 јануари 2017 година 
во нашата црква Св. 
Илија традиционално 
секоја година си носиме 
од дома подготвена 
посна храна за после 
Вечерното Богослужение 
да седнеме сите заедно 
на благословена посна 
трпеза. Сите сте поканети!

На Божик 7 јануари 
неделното училиште 
при нашата црква има 
подготвено драма каде 
ќе ни го претстават 
Рождеството Христово, 
а веднаш потоа ќе бидат 
поделени и детски 
Божиќни подароци.
Во продолжение ќе не 
забавува Јошка од Битола 
во придружба на Христо 
Георгиев Ице! Секако 
Божиќната трпеза 
нема да недостасува. 
Ве очекуваме сите во 
најголем број!

На 22-ри јануари помеѓу 
другите предвидени 
празнични активности 
ќе биде спуштен и 
крстот во осветените 
богојавленски води. Она 
дете кое ќе биде среќно 
да го извади крстот од 
водите ќе добие $100.00 
од црквата, но ќе има 
можност да биде даруван 
и од сите присутни. Сите останати дечиња учесници во вадењето на крстот од 
водите ќе бидат наградени со утешна награда од $10.00.

Нека е честито и Благословено!

Архива Водици во Св. Илија
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SgP
Photo booth set up and onsite printing 
available. It is a great, fun approach for 
your events that will leave your guests 

with everlasting memories.
Call, text, or email to discuss your event

suzygphoto@gmail.com

Suza Gjorovska

Woodbridge Macedonian Seniors Club 
held their 4th annual Christmas Party

On December 10th, 2016 
the Woodbridge Macedonian 
Seniors Club held their 4th 
annual Christmas Party for 
its members. The event 
was a huge success and 
entertainment was provided 
by the Sonja & Oliver Band 
with special guest musician 
Goran Dimkoski from Bitola. 
Also in attendance was 
Member of Parliament for 
Vaughan Mr. Francesco 
Sorbara, as well as local 
Councillor for Woodbridge Mr. 
Tony Carella. A special thank you to Joanna & Danny Missios and the volunteers for all their help. 
Za mnogu godini! - Sula Solakis, President. 

Македонско оро пред НБА 
натпреварот Детроит – Орландо

Македонски ора и македонска музика како загревање за НБА натпреварот Детроит Пистонс 
и Орландо Меџик.
Македонската културно-уметничка група Танец, што работи во составот на Македонска-
та православна црква, „Раѓање на Пресвета Богородица“ во Детроит САД ги забавувала 
гостите и навивачите на двата НБА-клуба, пред вчерашниот натпревар во светски познатата 
спортска сала Палас во Детрот.
Неовообичаениот настап на танцовата груп бил проследен со воодушевување, особено од 
кореографијата на македонски ора.
-Тие се наши вистинските културни амбасадори на нашата држава Македонија, велат од 
МПЦ во САД.

Македонска Заедница

UMD Now Accepting Applications for 2017 
BIRTHRIGHT MACEDONIA Program

BIRTHRIGHT MACEDONIA, a program of 
the United Macedonian Diaspora (UMD) in 
partnership with the Macedonian Center for 
International Cooperation (MCIC) based in 
Skopje, Macedonia, is now open for enroll-
ment for the 2017 Summer Session. Appli-
cations will be accepted until April 28, 2017. 
Because of the limited number of openings, 
applications will be processed on a fi rst 
come basis.

Birthright Macedonia offers Macedonian 
youth from around the world the opportunity to 
proudly declare their Macedonian identity and 
assert their Macedonian Heritage. Through its 

hands-on, life changing experience, Birthright 
Macedonia allows its participants to become 
fully immersed in their ancestral homeland 
by experiencing many facets of Macedonia’s 
fabric and people.

Birthright participants are assigned a work 
internship program that compliments their 
academic and career goals or general inter-
est. They live with a host family that has at 
least one child the approximate age of our 
participant. During their free time, they meet 
and socialize both with native Macedonian 
youth and Macedonian youth from other 
countries.

The 2017 Summer Session starts on June 23, 
2017 and ends on July 14, 2017.

Birthright’s mission is multifaceted and 
includes the following:

* To offer Macedonians throughout our Dias-
pora the opportunity to experience the daily 
life of the Republic and to achieve a better 
understanding of the economic, cultural, polit-
ical and social issues of the country. 
* To encourage Diasporan Macedonians to 
contribute to the development of Macedonia 
by sharing their knowledge and life experien-
ces with native Macedonians through volun-

teer work internship programs. 
* To develop contacts and friendships with 
native Macedonians and with Diasporan 
Macedonians that will last a lifetime. 
* To strength the ties between Macedon-
ians living in the Diaspora with the people of 
Macedonia. 
* To foster and promote Macedonian caus-
es throughout the world.

Please visit the United Macedonian 
Diaspora website for more information on 

Birthright Macedonia.

REDISCOVER YOUR MACEDONIAN HERITAGE….OR DISCOVER IT FOR THE FIRST TIME.
COME HOME TO MACEDONIA – THE LAND OF YOUR ANCESTORS.

Trpana Markovic
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Ladies Christmаs Party at 
St Dimitria Solunski

Традиционална женска Божикна прослава 
На 11  декември минатата го-
дина  во екот на Новогодиш-
ните и Божикни прослави во 
македонската Православна 
Црква Св. Димитрија Со-
лунски во Маркам се одржа 
традиционалкната популар-
но наречена Christams Party, 

забава на женската секција 
во која учествуваат само да-
мите. Женската секција која 
ја предводи Љуба Панос го 
предводеше настанот орган-
зациски, како и поголемиот 
број акции и редовни црков-
ни активности во текот на 

минатата година. А тоа да се 
признае чесно не е мала ра-
бота. Одрекувања, отсуства 
од домот, бесплатна работа. 
Но сите кои барем еднаш 
волонтирале на начин како 
што то го прават женските 
активистки во овдешните ма-

кедонски православни цркви 
знаат каква духовна убавина 
тоа носи.
Во тоа име и во име на годи-
ната која следи жените, како 
столб на македонските се-
мејства се собираат заедно 
да прослават.

Годинава ги имаше над 250, 
рекордна бројка и се чини 
дека од година во година са-
лата станува претесна да ги 
собере сите заинтересирани 
за заедничка дружба. Сите 
тие сеуште го сакаат нашиот 
традиционален начин на ве-

селба низ песна и оро, низ 
убави македонски стиховни 
пораки.
Ве препуштаме на убавите 
фотографии од годинашната 
Божиќна Забава во Маркам.
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Macedonian Orthodox Church "St. Dimitrija Solunski"
Makedonska Pravoslavna Crkva"Sv. Dimitrija Solunski"

201 Main St. Markham, Ont. L3P 1Y4 (905) 471-5555; Fax (905) 471-5580 
Very Rev. Trajko Boseovski Cell: 416-805-2622E-mail: trajkob@aol.com

Upravniot odbor i zenskata sekcija prireduvaat BANKET za

vasilica
Sabota, 14 JANUARI, 2017 godinavo 7:00 navecer

crystal fountain banquet halls
60 McDowell Gate, Markham, Ontario

ke ve zabavuva orkestarot 

alternator & tanja jovanovska
Vlez $75.00 za vozrasni $25.00 za deca 

Za tiketi i rezervacii javete se na sledniot telefon
vo crkva 905-471-5555 

vasilicen bazaar
Nedela 15, JANUARI, 2017 posle Sv. Liturgija

  SITE STE DOBRODOJDENI

The committee and the Ladies Auxiliary of the 
Macedonian Orthodox Church “St. Dimitrija Solunski” – Markham 

Is sponsoring

vasilica banquet
Crystal Fountain Banquet halls

60 McDowell Gate, Markham, Ontario 
Saturday JANUARI 14, 2017 at 7:00 P.M. 

Admission $75:00 per person $25.00 for children
Macedonian Music By 

alternator & tanja jovanovska
For reservation and tickets contact above telephone numbers

new year bazar
Sunday JANUARI 15, 2017 after the Divine Liturgy

EVERYONE IS WELCOME
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Danny Risteski 
 Marketing Coordinator - Europe

phone +1 416 631 3141 
cell +1 416 399 6314 
fax +1 416 736 8533  
toll free 1 800 668 7475

101-8800 Dufferin 
street  Concord, 

ON  L4K 0C5 
danny@victours.ca 

 www.victours.ca

Дијаспората остана 
без пратеник

И покрај видливото расположение на гласачите кои се најдоа на избирачкиот список 
за предвремените Парламентарни избори во Република Македонија а кое се одржа на 
10.12.2016 во просториите на Генералниот конзулат во Торонто (90 Eglinton Ave E, Suite 
210, M4P 2Y3 Toronto со почеток од 7 часот наутро па се до затварањето на гласањето во 7 
часот навечер, сепак дијаспората не го доби својот претставник во макеонското собрание.
На лице место разговаравме со бројни гласачи кои не го криеја своето задоволство и па-
триотска должност  и чест да бидат дел и од овие важни избори за Република Македонија. 
Од вкупно 20.573 регистрирани гласачи во Изборната единица 7 (дијаспора) гласале 8.229 
гласачи или излезноста беше 40 проценти. Државната изборна комисија ги објави целос-
ните резултати од гласањето на 46 избирачни места во Австралија, Европа и Северна 
Америка, 

За кандидатот на ВМРО-ДПМНЕ гласале 5.044 гласачи, за СДСМ 1902, ДУИ - 886 и за 
коалицијата ВМРО за Македонија 157. Неважечки ливчиња - 244.
Ниту еден од овие кандидати не го обезбеди потребниот број од 6.500 гласа за освојување 
на пратеничко место. 
Во Австралија на пример во 2011 година излезноста била 75%. Во 2014 година  - 64%.
На минатите избори пратеници за дијаспората беа избирани и со 881 глас (Авсѕралија) или 
со 1.170 гласа (пратеникот од Северна Америка).
Со измените во Изборниот законик беше поставена границата од 6.500 освоени гласа за 
избор на пратеник од ИЕ7.

ДО 30 ЈАНУАРИ
Пратениците треба да пријават 

колкав имот поседуваат
Детален попис на недвижен имот, подвижни предмети од поголема вредност, хартии од 
вредност и побарувања и долгови, како и друг имот што е во негова сопственост, или 
сопственост на членовите на неговото семејство треба да пријават новите пратеници во 
Парламентот. 

Пратениците, и новите и оние на кои им престана мандатот, имаат обврска до 30 јануари 
да поднесат анкетен лист и изјава за имотната состојба до Државната комисија за спречу-
вање на корупцијата.
Според Законот за Собрание, пратеникот е должен најдоцна во рок од 30 дена од верифи-
кацијата на мандатот да пополни анкетен лист со, со наведување на основот на стекнување 
на пријавениот имот и депонира заверена изјава од нотар за откажување од заштита на 
банкарска тајна во однос на сите сметки во домашни и странски банки. Пратеникот, исто 
така, е должен да пополни анкетен лист во рок од 30 дена по престанокот на мандатот. До-
колку пратеникот во рок од 30 дена по престанокот на мандатот биде избран или именуван 
на иста или на друга функција е должен да ја извести Државната комисија за спречување 
на корупцијата за новиот избор или именување. Податоците од анкетните листови на пра-
тениците, според Законот, претставуваат информации од јавен карактер, освен податоците 
заштитени со закон и се објавуваат согласно со закон. 
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Nativity of the Virgin Mary Macedonian Orthodox Cathedral
43123 Ryan RdSterling Heights, MI 48314

Tel: 586-323-4190 Fax: 586-323-4649
nativityofthevirginmarymoc@gmail.com

Раѓање на Пресвета Богородица - Sterling Heights, MI

SCHEDULE OF THE SERVICES FOR CHRISTMAS & 
THEOPHANY HOLIDAYS FOR THE YEAR 2017

January 5th 2017, Thursday
ST. NAUM OF OHRID - 10:30am- DIVINE 

LITURGY
January 6th 2017, Friday

ST. EUGENIA, MARTYR; 7:00PM - VESPERS 
CHRISTMAS EVE (BADNIK)
January 7th 2017, Saturday

NATIVITY OF OUR LORD (ORTHODOX 
CHRISTMAS) - 10:30am DIVINE LITURGY

January 8th 2017, Sunday
SUNAXIS OF THE ALL HOLY MOTHER OF 

GOD - 10:30am DIVINE LITURGY
January 9th 2017, Monday

ST. STEPHEN, ARCHDEACON (FIRST 
MARTYR - 10:30am DIVINE LITURGY

January 14th 2017, Saturday 
CIRCUMCISION OF OUR LORD, ST. BASIL 
THE GREAT (Orthodox New Year) - 10:30am 

DIVINE LITURGY
January 15th 2017, Sunday

ST. SILVESTER; ST. SERAPHIM; 10:30am 
DIVINE LITURGY

January 19 2017, Thursday
THEOPHANY - BAPTISM OF OUR LORD - 

10:30 am Divine Liturgy
January 20 2017, Friday 

SYNAXIS OF ST.JOHN THE BAPTIST; 
10:30am DIVINE LITURGY
January 22 2017, Sunday**

ST.POLYEUCT,MARTYR, ST EUSTATIUS, 
VENERABLE - 10:30am DIVINE LITURGY

January 29 2017, Sunday
FEAST OF ST. PETER’S CHAINS - 10:30am 

DIVINE LITURGY
January 31 2017, Tuesday

ST. ATHANASIUS THE GREAT - 
ATANASOVDEN - 10:30am DIVINE LITURGY
** AUCTIONING OF THE HOLY ICONS AND 

THE GREAT BLESSING OF THE HOLY 
WATERS WILL BE HELD ON SUNDAY 
JANUARY 22 2017 IN FRONT OF THE 

CHURCH. 
AFTER THAT THE HOLY CROSS WILL BE 

DROPPED IN THE POOL FILLED WITH 
BLESSED WATER.

5 ЈАНУАРИ 2017, ЧЕТВОРТОК
ПРЕП. НАУМ ОХРИДСКИ ЧУДОТВОРЕЦ; 

10:30ам - Света Литургија
6 ЈАНУАРИ 2017, ПЕТОК 

 СВЕТА МАЧЕНИЦА ЕВГЕНИЈА; 7:00пм - 
Вечерна (БАДНИК)

7 ЈАНУАРИ 2017, САБОТА
РОЖДЕСТВО ХРИСТОВО - Б О Ж И Ќ; 

10:30ам - Света Литургија
8 ЈАНУАРИ 2017, НЕДЕЛА

СОБОР НА ПРЕСВЕТА БОГОРОДИЦА; 
10:30ам - Света Литургија

9 ЈАНУАРИ 2017, ПОНЕДЕЛНИК 
 Св. Првомаченик и Архиѓакон Стефан; 

10:30ам - Света Литургија
14 ЈАНУАРИ 2017, САБОТА

Обрезание Господово И СВ. ВАСИЛИЕ 
ВЕЛИКИ (Православна нова година); 

10:30ам - Света Литургија,
15 ЈАНУАРИ 2017, НЕДЕЛА

СВ. СИЛВЕСТЕР; СВ.СЕРАФИМ СА-
РОВСКИ; 10:30ам - Света Литургија

19 ЈАНУАРИ 2017, ЧЕТВОРТОК
БОГОЈАВЛЕНИЕ – ВОДИЦИ; 10:30ам - Све-

та Литургија
20 ЈАНУАРИ 2017, ПЕТОК

СОБОР НА СВЕТИ ЈОВАН КРСТИТЕЛ; 
10:30ам - Света Литургија

22 ЈАНУАРИ 2017, НЕДЕЛА **
СВ.МАЧ.ПОЛИЕВКТ; ПРЕП. ЕВСТРАТИЈ; 

10:30ам - Света Литургија
29 ЈАНУАРИ 2017, НЕДЕЛА 

ЧЕСНИ ВЕРИГИ НА СВ. АПОСТОЛ ПЕТАР; 
10:30ам - Света Литургија

31 ЈАНУАРИ 2017, ВТОРНИК
СВ. АТАНАЈИЈ ВЕЛИКИ - АТАНАСОВДЕН; 

10:30ам - Света Литургија
** НА ДЕН 22 ЈАНУАРИ 2017 (НЕДЕЛА) 

ПОСЛЕ СВЕТАТА БОГОСЛУЖБА, ЌЕ СЕ 
ЛИЦИТИРААТ СВЕТИТЕ ИКОНИ И ЧЕС-
НИОТ КРСТ,А ПОТОА ВО ДВОРОТ ПРИ 
НАШАТА ЦРКВА ЌЕ СЕ ИЗВРШИ ГОЛЕМ 
БОГОЈАВЛЕНСКИ ВОДОСВЕТ И КРСТОТ 
ЌЕ БИДЕ СПУШТЕН ВО ПРИПРЕМЕНИОТ 

БАЗЕН СО ВОДА.

ХРИСТОС СЕ РОДИ - НАВИСТИНА СЕ РОДИ!
CHRIST IS BORN - INDEED HE IS BORN!

Детски Божикен Концерт 
На 8 јануари, недела во 
просториите на црквата 
Раѓање на Преесвета 
Богородица во Стерлинг 
Хајтс најмалите музи-
чари од класата на про-
фесор Ристе Тевдовски 
ќе одржат Божикен 
концерт. 
Пред публиката ќе се 
претстават:
Софија Дончиќ
Драганче Јованоски

Васко Димитриевски
Ева Наумовски
Коки Момироски

Џиана Крстовски
Марко Спасовски
Елена Димитриевски
Теа Момировски
Воислав Митрушевски
Дена Трендов
Концертот ќе се одр-
жи после неделната 
служба.

Kids Christmas concert  - Jan 8 at 12 PM - 1 PM
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Do you have a leaky roof or wet basement? 
Do you have cold rooms or insuffi cient 
heating or cooling in the house?
How about electrical or plumbing issues?
Call for consultation and we will be glad to 
help you out.

Македонска заедница

Po~ituvani ~itateli, 
vesnikot Makedonija Vi ja 

~estita Novata 2017 Godina i 
Bo`iknite praznici.

Hristos se rodi!
Navistina se rodi!

7 ЈАДЕЊА КОИ ТРЕБА ДА ГИ СТАВИМЕ НА 
МАСАТА ЗА БАДНИК, ЗА ДА ИМАМЕ СРЕЌА, 

ЗДРАВЈЕ И ПЛОДНОСТ ВО ДОМОТ
Велат дека на овој ден птиците престануваат да пеат, лисјата на дрвјата престануваат да 
треперат, а водите во реките престануваат да течат. Според традицијата на трпезата на 
Бадник треба да има непарен број јадења.
Неопходно е да се стави храна кои ќе Ви донесе среќа, здравје и плодност. Јадењата по-
требно е да се со непарен број – 7, 9, 11 – колку повеќе се – толку подарежлива ќе е новата 
година во домот. Задолжително е јадењата да се само посни.
Лебче со паричка – Лебчето замесено со сода или квасец, зазема централно место на 
трпезата на Бадник. Во него се става паричка. Се украсува со фигури како житни класови, 
плуг, крст и др.
Суви пиперки со грав / сарма со зелка – Карактеристика на полнети пиперки за трпезата 
на Бадник е дека се користат суви пиперки, кои претходно треба да се потопат во топла 
вода за да омекнат и потоа да се измешаат со сварен грав. Другата опција се традиционал-
ните сарми, полнети со ориз.
Компот од суви сливи – тоа е вид компот од суво овошје. Ако не ви се допаѓа, може да 
додадете кое сакате суво овошје.
Овошје (јаболка, ореви, мушмули, дуњи) – Во минатото на Бадник се кршеле оревите 
кои биле наречени за секој член од семејството. Ако јатка им е бела и голема, човекот ќе 
биде здрав и ќе има среќа во текот на годината.
Кисела зелка – Ги заменува свежите салати и добро оди со оние кои пијат топла ракија, 
која се подготвува во многу домови.
Печена тиква – Важно е трпезата на Бадник да има и нешто слатко за да е благ животот 
на семејството во текот на следната година. Медот е носител на мудроста на пчелите 
затоа него можете да го ставите врз печената тиква.
Лук – Лукот има ритуално значење. Може само да се стават неколку глави, слободно 
расфрлани на трпезата, но важно е и од секоја храна да се каснете барем малку. Лукот 
штити од зло и болести.
Покрај наведената храна на трпезата на Бадник задолжително треба да се стави и сол. 
Куќа без сол не треба да биде, зашто каде нема сол, таму влегуваат болестите и несогла-
сувањата.

Ensemble Makedonka's 3rd Annual Open Practice
Calling all Makedonka Members and Alumni to join us in our 3rd Annual "Open Practice" 

where all can join in for a little exercise and a trip down memory lane. Come join in for 
your favourite oro whether its Istocna, or Tresenica, we will be dancing all the classics!

Tuesday, January 17 at 7:30 PM
St. Clement of Ohrid Macedonian Orthodox Cathedral, Toronto

76 Overlea Boulevard, Toronto, Ontario M4H 1C5
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Ефтим Клетников на 26 декември 2016 гостуваше во ОКО на ТВ НОВА  каде зборуваше за македонската историја што се наметнува како нужност при актуелните политички 
случувања, ставајќи акцент на прашањето со името, интеграциите, ветувањата на изборите и политичката криза. 

Ви ги пренесуваме прашањата кои беа поставени и неговите одговори.
Клетников: Граѓан-
ските организации 
се платеници и не 

работат во интерес 
на Македонија

Манифестот на Андреевски 
може да се прочита во ар-
хивата на дневниот весник 
Дневник, но не е непознат 
за пошироката македонска 
јавност бидејќи не е отпе-
чатен. Тројцата интелек-
туалци кои го поттикнале 
Андреевски да го напише 
манифестот побарале од 
Инстутот отворено опште-
ство финансиска поддршка 
да го отпечатат манифе-
стот, но биле одбиени со 
образложение дека станува 
збор за премногу агресивен 
текст, пишува Дневник.
Свој коментар на оваа тема 
даде Ефтим Клетников од 
македонскиот манифест во 
ОКО на ТВ НОВА.
„ Се користи една погрешна 
терминологија од страна 
на СОРОС, тоа е одбран-
бен текст, нема агресија. 
Стратегијата на Институтот 
Отворено општество е да 
работат под налог на некој 
друг – на СОРОС. Тие го 
протежираат концептот на 
индивидуата, гасење на ко-
лективитетот, на меморија-
та. Тоа е можеби во склоп 
со новата цивилизација на 
Америка која нема мито-

ви. Нивни митови се Мики 
Маус и Том и Џери. Тоа е 
стратегија на уништување 
на древните идентитети, во 
тој концепт е и Македонија“, 
смета Клетников.

Тој додаде дека граѓанските 
организации се под закрила 
на СДСМ.
„Тоа се околу 70-80 органи-
зации и во оваа криза рабо-
теа за целите на СДСМ, која 
очигледно застана против 
македонскиот идентитет. Ви-
довме една метаморфоза на 
Зоран Заев во двоглав црн 
орел кој одлета молскавично 
во Берн. Овие организации 
не се изјасниле за барањата 
да му се промени името на 
македонскиот народ. Тоа от-
крива дека не работат во наш 
интерес, туку се платеници“, 
изјави Клетников.

Клетников:  Албан-
скиот народ не е пот-
ценет во Македонија

Албанскиот народ не е по-
тценет во Македонија. Тие 
имаат радија, телевизии, 
музеи, архиви, министри, 
министерства, институции 
– сето она што го немаат 
малцинствата и во поразвие-
ните западни земји. И канце-
ларката Ангела Меркел, но и 
други западни лидери рекоа: 
“Мултикултурата не успеа кај 
нас”.  Во Македонија успева, 
смета Ефтим Клетников од 

Македонскиот манифест.
Манифестот неодамна пра-
ша дали според примерот на 
надекстремното барање на 
Заев за двојазичност треба и 
Французите да учат арапски 
јазик, бидејќи кај нив има 
над десет милиони Арапи. 
Клетников кусо го образложи 
својот став.
„Да, зошто Франција не е 
двојазична? Има повеќе 
Арапи во Франција отколку 
што има Албанци кај нас. 
Тоа е обид Македонија да се 
покори преку еден навидум 
граѓански концепт“, изјави 
Клетников.

Клетников: Во стариот 
завет избран народ е 

еврејскиот, во новиот тоа 
е македонскиот

Во отворено писмо до Павло-
полус, Ефтим Клетников од 
македонскиот манифест му 
порачал на грчкиот претсе-

дател дека апостолот Павле 
е најголемиот крунски сведок 
за автентичниот македонски 
идентитет откако тој прет-
ходно во Кавала го рекол то-
кму спротивното.
„Ова прашање за Свети Пав-
ле има предисторија. Во Ма-
кедонија е основана првата 
христијанска црква во Евро-
па. Оттука почнува христијан-
ството, има документи дека и 
Русија е покрстена. Кнезот 
Владимир бара свештеници 
од Охридска архиепископија. 
Првите руски светители се 
по линија на мајки Македон-
ци. Македонија го дувнала 
ветрот на христијанството, 
на новата цивилизација, а 
сега Европа ни враќа со ге-
ноцид. Македонското име е 
споменато во стариот завет, 
а потоа во новиот каде Свети 
Павле во посланието вели – 
вие сте народ од почетокот 

избран за спасение, вие сте 
светила во расипаниот свет. 
Во стариот завет избран на-
род е еврејскиот, во новиот 
тоа е македонскиот“, го об-
разложи Клетников неговото 
писмо.
Тој смета дека преговорите 
за името со Грција треба да 
се замрзнат во целост, макар 
и по цена на ЕУ и НАТО.
„Блаже Конески велеше во 
своето време – големо ни е 
името, ќе посегнат да ни го 
земат“, додаде Клетников.

Клетников: Проектот за 
промена на името – нов 

тип на тивок геноцид
Ние работите ги дефинираме 
со нивното вистинско име. За 
нас проектот за промената 
на името претставува гено-
цид. Македонците сега се но-
вите евреи на Европа, а Ма-
кедонија е новиот Аушвиц, 
категоричен е поетот Ефтим 
Клетников од  Македонски 
манифест во однос на пра-
шањето за името.
„Историјата познава три 
вида геноцид врз македон-
скиот народ – физички, ре-
лигиски и јазичен геноцид. 
Сега најновиот геноцид 
смислен од “големите пла-
нери на смртта”, како што 
ги нарекува германскиот 
поет од еврејско потекло 
Пол Целан, осмислиле нов 
тип на тивок геноцид, софи-

стициран со идентитетска 
ликвидација. Ако го проме-
нат името, тоа би значело 
смрт на историската мемо-
рија, ќе бидеме живи мртов-
ци во оваа цивилизација во 
Европа“, смета Клетников.

Клетников: Албанските 
партии за разлика од 

ВМРО-ДПМНЕ и СДСМ се 
сплотени кога се работи 
за албанските интереси

Има ли простор за оптими-
зам по изборите? 
„Не гледам простор за опти-
мизам, освен тоа Македон-
ците кои се шизматички ра-
скарани да најдат солуција 
на помирување. СДСМ и 
ВМРО се канабалистички 
настроени една кон друга. 
И кај албанските партии е 
исто, меѓутоа кога е во пра-
шање албанскиот интерес 
тие се сплотени, за разли-
ка од нас. Од друга страна, 
СДСМ работеше во полза 
на албанската кауза“, рече 
Клетников.
Тој додаде дека партиските 
членови треба да се осло-
бодат од партискиот калап и 
да погледнат дека се Маке-
донци, дека некои ги мани-
пулира и да подадат рака.
„ Партиските членови треба 
да се одбранат себе си од 
тој налет на ликвидација кој 
е интензивиран“, заклучи 
Клетников.

Македонска Заедница

ЕФТИМ КЛЕТНИКОВ
  КЛЕТНИКОВ е поет, есеист, 
критичар, преведувач и антоло-
гичар. Тој е извонреден позна-
вач и толкувач на уметноста, од 
најраните нејзини појави, вклу-
чувајќи го и нашето археолошко 
и историско уметничко богат-
ство, посебно со иконописот и 
фреско-живописот во нашите 
цркви и манастири. Овие негови 
афинитети се рефлектираат и 
во неговите песни.
 КЛЕТНИКОВ бил нови-
нар во “Млад борец“, уредник на 
“Наше писмо“ а бил ангажиран 
и во издавањето и на повеќе 
списанија од литературата како 
“Стремеж“, “Разгледи“, “Одјек“ 
(Сараево). Бил директор на 
“Струшките вечери на поезија-
та“... Неговиот поетски талент се 
пројавил уште во основното учи-
лиште кога ја добива републич-
ката награда на “Детска радост“. 
Првата поетска книга, “Модер 
вир“, ја објавува во 1977 година. 
Следат дваесетина поетски кни-
ги, десетина книга со есеи, книга 
со бајки и две драми за деца и 
млади. Составил и објавил по-
веќе антологии на современата 
македонска поезија, дома и во 
странство. Застапен е во сите 
антологии на македонската 
поезија како и во антологијата 
на светската поезија “Poesies 
du monde”, издадена во Париз 
(2003). Добитник е два пати на 
наградата на СВП “Браќа Мила-
динови“ и три пати на наградата 
“Григор Прличев“ за најдобра 
поема како и на други награди. 
Во 2005 ја добива највисоката 
државна награда “11 октомври“, 
за долгогодишни остварувања 
во областа на културата и умет-
носта.

 

Преведува и препејува и автори 
од Русија, Србија, Словенија, 
Бугарија, Словачка... Клетников 
е преведуван на англиски, гер-
мански, француски, шпански, 
шведски, руски, италијански и 
повеќе други јазици.
 КЛЕТНИКОВ е добит-
ник и на две високи меѓународ-
ни награди – “Леополд Седар 
Сенгор“, што ја доделува Ев-
ропската академија за поезија, 
литература и уметност во Париз 
и наградата на “Президиумот на 
Академијата Заум“ од Русија, за 
неговите препеви и преводи на 
руската поезија и литература. 
 КЛЕТНИКОВ е роден 
на 6 ноември 1946 во село Не-
грево, Малешевско. Завршил 
Филозофски факултет во Скопје, 
група Историја на литературата 
на јужнословенските народи, со 
славистика и русистика. Во 1979 
и 1980 година престојува во Па-
риз како стипендист на францу-
ската влада, каде посветено ја 
проучува ликовната уметност.
 Оженет е со Фимка а 
нивниот син, Филип, го носи не-
говиот талент за литература.

МАКЕДОНСКИ МАНИФЕСТ: 
ВО СРЦЕТО НА ИМЕТО И ИДЕНТИТЕТОТ

 Безмалку цела деценија дејствува групата интелектуалци “Македонски манифест“ со единствена задача – 
одбрана на Името, идентитетот и суверенитетот. Сега, и покрај постоењето на македонска држава, тие се целосно 
загрозени. Повеќе од било кога, во долгата и исклучително тешка историја на македонскиот народ. На перфиден и 
насилен политички начин, со преименување, над овој народ се спроведува невиден геноцид. Целта е со еден потег, 
со промена на името, да се избрише целокупната  меморија на овој народ и негово претворање во безлична маса, во 
живи мртовци, без никаков историски багаж.
 Тоа го смислиле големите планери од Вашингтон, потпомогнати од Брисел и Атина додека во позадината, 
како мршојадци, стојат и чекаат Софија и Тирана. Германскиот поет, со еврејско потекло, Паул Целан, таквите ги 
нарекува “мајстори на смртта“. Западните либералкапиталисти кои, веднаш по спомнувањето на зборот “демократија“ 
ги вклучуваат моторите на своите бомбардери, врз Македонија  испробуваат менгелеовски експеримент. Ним им е 
кристално јасно дека името е носител на целокупниот наш идентитет, од Етнографската таблица на Мојсеј и првата 
страница на Светото писмо, па се’ до денес. Тоа е име со посебна културно-цивилизациска и света мисија, особено 
за Европа, на која и има подарено многу скапоцени духовни дарови. За тоа е сведок дури и апостол Павле кој, според 
Божјата промисла, директно е испратен во Македонија. Во своето Послание до Солуњаните тој не тукутака им об-
знани на Македонците дека се “народ од почетокот избран за спасение“. Народ кој безмалку ја христијанизира тогаш 
полудивата паганска Европа, за што сега таа му враќа со план да го ликвидира.
 “Македонски манифест“ тој план го дефинира како геноцид. Не прават недоветни тврдејќи – “сменете го 
името, во идентитетот не ви чепкаме“ и не залажуваат – “оставете го минатото, гледајте во иднината“. Целта е сета 
наша историска слава, страдања и духовно богатство да го внесат во катастарот на Грција, што нема да дозволиме 
да им успее.
 Тоа е суровата вистина која, за жал, не ја чувствуваат ни многу Македонци, дури ниту интелектуалната и 
академска елита, што е крајно зачудувачки. Тоа не ги допира ниту нашите академици, кои сметаат дека сме дојдени 
од некои мочуришта од зад Карпатите, игнорирајќи го сведочењето од Светото писмо. За разлика, обичниот маке-
донски човек, инстинктивно, според сопствената интуитивна меморија и душа, знае дека Името е златната ризница 
на нашиот идентитет и не би го продал за никаква цена. На патувањата низ Македонија, лично сум се уверил во тоа. 
Меѓутоа, обично, народот никој не го прашува. 
 Паралелно на обидите за бришење на македонскиот народ, се создава Голема Албанија. За таа цел беше 
бомбардиран и Белград (1999) а беше организирана и војна во Македонија (2001). Носител на сето тоа беа САД. До-
каз се 17-те нивни воени инструктори, фатени со албанските терористи, во Арачиново, село во околината на Скопје. 
И покрај тоа, ние ги сметаме Вашингтон и Брисел за наши пријатели, како и воинствениот НАТО, за кои велиме дека 
немаме друга алтернатива освен безусловно да бидеме со нив.
 Да. Но, нели е крајно дефетистички да се мисли безалтернативно? Па, нели Дарвин докажа дека дури и 
животните и инсектите имаат во секој миг алтернатива? А не човекот, а со него и колективот, племето, народот. Дури 
и мртвите, во сите религии, имаат алтернатива: воскресение и вечен живот. Впрочем, и македонските комити имаа 
алтернатива – на нивното знаме пишуваше: “Слобода или смрт“. Какво поколение сме, тогаш, ние? Какви потомци 
сме, кога сме ги зариле главите во безалтернативен песок, апатични и рамнодушни на темната судбина што ни се 
надвила? Кај ни се достоинството, самопочитта и храброста? Животот не смее да се одживее кукавички, во мате-
ријална среќа и благосостојба по цена на понижение и безидентитетност, туку во борба за еднаквост со останатите 
под сонцето чија светлина Господ ја дал за сите а не само за силниците.
Тоа се спознанијата врз кои се темели дејствувањето на “Македонски манифест“. Целта е да се избори право на дел 
од сончевата односно Господовата светлина што го огрева овој свет. Долги столетија, на Македонците им била оспо-
рувана таа светлина а сега, со наумот за преименување, тие треба да се фрлат во вечен мрак. Со други зборови, во 
идентитетско непостоење. Тоа ни го смислиле “мајсторите на смртта“. 
“Македонски манифест“ ќе направи се’ што може, тоа да се спречи.

Ефтим Клетников
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Da gi razgledame na-
kratko nastanite oko-
lu ra|aweto na Gospoda 
Isusa Hrista,  {to se 
opi{ani od Svetiot 
apostol i evangelist 
Luka vo 2 glava od 1 do 
19 stih, kako i od Sve-
tiot apostol i evange-
list Matej vo 2 glava 
od 1 do 12 stih i od tamu 
da izvle~ime pouka za 
sebe!
 Vo toa vreme 
bilo organizirano pre-
brojuvawe na naselenie-
to vo Rimskata Imperi-
ja. Takvo prebrojuvawe 
se izvr{ilo i vo Pal-
estina, koja toga{ 
bila pod Rimska vlast. 
Spored stariot evrejs-
ki obi~aj, sekoj trebalo 
da otide da se zapi{e 
od tamu od kade i po-
teknuva. Presveta Deva 
Marija i 80-godi{niot 
starec, Pravedniot Jo-
sif, oti{le od gradot 
Nazaret vo  Davidovi-
ot grad Vitleem, bidej}
i i tie poteknuvale od 
rodot i domot Davi-
dov. Svetiot evange-
list zabele`uva deka 
vo konacite vo Vitl-
eem ne se na{lo mesto 
za niv. Duri i nikoj od 
`itelite ne gi primal... 
Navistina, zaradi pre-
brojuvaweto domovite 
bile prepolni, no i 
pokraj toa, bi mo`elo 
da se najde mesto za De-
vicata koja go nosela vo 

sebe za~natiot Spasi-
tel i za strecot, samo 
ako za niv imalo mesto 
vo srcata na Vitleem-
cite! Svetite patni-
ci bile prinudeni da 
otidat nadvor od Vitl-
eem, vo edna ov~arska 
{tala – pe{tera. Tamu 
se smestile da preno}
at. Taa no} se rodil 
Spasitelot. Presveta 
Deva Marija Go povila 
i Go polo`ila vo jasli 
( Lk.2:1-7).
 Ja slu{ame taa 
istorija, srceto ni se 
vitka od bolka i si 
velime: ,, Kolku tvr-
dokorni bile `itelite 
na Vitleem”! No, da po-
gledneme, : zar nie ne 
sme potvrdokorni od 
niv! Malku li tu|in-
ci pominuvaat pokraj 
na{ite domovi, mal-
kumina li, {to imaat 
potreba od edno ili od 
drugo tropaat na na{ite 
vrati? Dali im obrnu-
vame vnimanie? Im da-
vame li na{a bratska 
pomo{? Se somnevam!...
 Vtoroto lice 
na Presveta Troica – 
Sinot Bo`ji se voplo-
til (1Tim.3:16). I se 
rodil-kako {to ve}e 
znaete-ne vo carska pal-
ata, tuku vo ov~arska 
{tala-pe{tera, kako 
posledno, najsiroma{no 
dete!
 Smirenieto e 
prvata dobrodetel {to 
im ja prepora~uva Sp-
asitelot na lu|eto vo 
Svojata beseda na Go-
rata(Mt.5:3). I preku 
Svojot primer, On ja 
poka`al najprvo taa do-
brodetel, ra|aj}i se vo 
pe{tera.
 So Svoeto 
ra|awe vo pe{terata, 
On ne pou~uva: sekoj 
malku da se pribere za 
da se najde mesto i za 
drugi, sekoj da bide za-
dovolen so najneophod-
noto(1Tim.6:8), za da 
nema takov {to }e os-
tane bez najpotrebnoto. 
Zar ova ne e dobra pouka 
za dene{niot svet {to 
pre`ivuva razni krizi?
 Ima u{te edna 
mnogu va`na pouka vo 
toa {to Spasitelot se 

rodil vo pe{tera, a toa 
e deka mestoto ne mu 
dava va`nost na ~ove-
kot! ^ovekot sam po 
sebe, e edna mnogu gole-
ma vrednost, pogolema 
od se na Zemjata. Nitu 
carskata plata ja zgole-
muva, nitu pak siroma{-
nata koliba ja smaluva 
vrednosta na ~ovekot.
 Nie treba da go 
nosime imeto hristi-
jani, treba da bideme 
skromni i smireni, 
tu|i na gordosta, na 
rasko{ot i na razvrat-
nosta. Dali sme takvi? 
Sekoj da si odgovori 
sam!...
 Taa no} vo pole-
to preno}uvale pastir-
ite, koi go ~uvale svoe-
to stado. Odedna{ se 
javil Angel Gospodov 
i radosno gi izvestil 
deka se rodil Spa-
sitelot na svetot. Zaed-
no so Angelot, se pojavi-
lo mnogubrojno nebesno 
voinstvo koe Go slavelo 
Boga, velej}i: ,,Slava na 
Boga vo visinite, a na 
zemjata mir, me|u lu|eto 
dobra volja!(Lk.2:8-14). 
Sodr`inata na taa 
pesna e isklu~itelno 
mnogu va`na zatoa {to 
ja izrazuva tajnata na 
na{eto spasenie.
 ,,Slava na Boga 
vo visinite!” Vo ne-
besnite visini, An-
gelite neprestano Go 
slavat Boga, no oso-
beno mu oddavat slava 
pri posebni Negovi 
dejstva. Taka pri soz-
davaweto na svetot, tie 
gi slavele, Negovata 
mo}, premudrosta i do-
brinta. Vo knigata na 
Jov se veli deka toga{ 
site Bo`ji sinovi, t.e. 
Angelite izvikuvale od 
radost (jov.38:7). Taka i 
sega, pri vostanuvaweto 
na padnatata ~ovekova 
priroda i pri nejzinoto 
obnovuvawe, Angelite 
pejat  slava na Bo`joto 
milosrdie. Tie se do-
polnuvaat eden so drug 
so slavoslovieto: ,,Sla-
va na Boga vo visinite!”
 ,,A na zemjata 
mir!” Nekoga{ vo rajot, 
lu|eto `iveele vo mir 
so Boga, vo mir so svoja-

ta sovest i vo mir me|u 
sebe. Me|utoa prarod-
itelite zgre{ile i 
go izgubile mirot so 
Boga, ^ija{to svetost 
ne mo`e da op{ti so 
grevot(1Kor.6:14), go 
izgubile mirot so svo-
jata sopstvena sovest , 
{to kaj gre{nikot ne 
mo`e da bide mirna, go 
zagubile i mirot me|u 
sebe, zemjata stanala 
arena na borbi i vojni. 
Isus Hristos, donesol 
mir na zemjata, mir so 
Boga, i podaril mir 
na ~ove~kata sovest 
preku prostuvaweto na 
grevovite i na Krstot 
go uni{til neprijatel-
stvoto-kako {to veli 
sveti apostol Pavle vo 
svoeto poslanie do Ef-
esjanite – blagovesti 
mir, na vas dale~ni i 
bliski(Ef.2:16-17).
 ,,Me|u lu|eto 
dobra volja!” Dobrata 
volja na Boga Otecot 
ve~no po~iva vrz Negov-
iot Edinoroden vozqu-
ben Sin, kako {to re-
kol i sam Bog Otec pri 
Kr{tevaweto  i Preo-
bra`enieto na Isusa 
Hrista:,,Ovoj e Mojot 
vozqubev Sin,Koj e po 
Mojata volja!”(Mt.3:17). 
Za da se prostre taa 
dobra volja i vrz lu|e-
to, Sinot Bo`ji se vo-
ploti i stana ~ovek. 
Zasekoga{ ja soedini 
~ovekovata priroda so 
Svoeto Bo`estvo. So 
Svojata poslu{nost ja 
pobedi neposlu{nos-
ta na lu|eto, so Svoeto 
beskrajno smirenie ja 
pokori na{ata gordost. 
So Svoite Bo`estveni 
zaslugi preku Svoite 
stradawa i smrtta, gi 
izbavi od Bo`jiot Svet 
gnev za nivnite grevovi. 
Zaradi Negovite 
Bo`estveni zaslugi, 
Nebesniot Bog Otec Go 
otvori za lu|eto vlezot 
vo Svoeto Carstvo Ne-
besno.
 @itelite na 
neboto, sogleduvaj}i ja 
tajnata na na{eto spase-
nie, ja pejat radosnata i 
pofalna pesna:Slava na 
Boga vo visinite i na 
zemjata mir, me|u lu|eto 

dobra volja”.
 I nie, bra}a i 
sestri, da Go slavime 
Boga, da `iveeme vo mir 
so Boga, vo mir so svoja-
ta sopstvena sovest i vo 
mir me|u sebe, da mu bla-
godarime na Boga za Ne-
govata dobra volja kon 
nas i da ja projavuvame i 
nie eden kon drug!
 Na Vitleemski-
ot mladenec prvi Mu 
se poklonile pastir-
ite. Tie brgu oti{le vo 
pe{terata i gi na{le 
Marija, Josif i Mlad-
enecot, Koj le`el vo 
jaslite(Lk.2:16).
 Vo Judeja ima-
lo car-Irod Veli-
ki, prvosve{tenici, 
kni`nici, farisei, 
poznati i bogati. No 
tie ne te slu{naa, tuku 
pastirite! [to ka`u-
va toa? Deka Bog ne 
gleda na lice, tuku na 
srce(D.A.10:34). ^ista-
ta du{a ispolneta so za-
dovolstvo od malku, so 
~uvstvo na blagodrnost 
i slavoslovie kon Soz-
datelot-zatoa bil cenet 
pastirot pred Boga.
 Kakva pouka za 
nas:da se trudime da ima-
me ~isto srce, da bideme 
zadovolni i blagodarni 
i da Go proslavuvame 
Boga! 
 Na Bogomlad-
enecot mu se poklo-
nile i trojca mudreci 
od Istok Mu donele 
darovi, zlato, livan i 
smirna(Mt,2:1-11)-zla-
to kako na ve~en Car, 
livan kako na Bog na 
site i na se, smirna kako 
na Besmrten Mrtovec. 
Kakva pouka za u~enite 
i mudrite na ovoj svet!
 Hristos se 
rodil za site i za tebe, 
~oveku koj sekojdnevno 
se trudi{, i za tebe koj 
se zanimava{ so ispitu-
vawe i ja sozdava{ nau-
kata!
 Vo liceto na 
pastirite, na Spa-
sitelot Mu se poklo-
nile Judeite, vo lice-
to na Mudrecite Mu se 
poklonile jazi~nicite. 
Site se obedinuvaat 
vo Hrista Isusa, site 
narodi i jazici stanu-

vaat edno semejstvo, 
edno golemo bratstvo!
 Dali i nie se 
~ustvuvame kako bra}a 
i sestri me|u sebe, kako 
~eda ne Eden Nebesen 
Otec? Odvaj! A taka ne 
treba da bide!
 I taka bra}a i 
sestri, vo vitleemskite 
slu~uvawa ima pouka za 
site! Bogata e duhovna-
ta trpeza na Ro`dest-
voto Hristovo! Se na-
devam deka site ~itaj}
i go ovoj tekst }e bi-
dat duhovno nahrane-
ti. Site ispolneti so 
dlaboka blagodarnost i 
ve~no priznanie, da se 
zaraduvame i da se raz-
veselime za golemata 
Bo`ja milost i qubov 
kon nas, zaradi On,,Go 
dade Svojot Edinoroden 
Sin, ta sekoj {to veru-
va vo Nego da ne pogine, 
no da ima ve~en `ivot(-
Jn.3:16)!
 Da se potrudime 
Ro`destvoto Hristo-
vo da bide zaedni~ki 
praznik, site okolu 
nas, zaedno so nas, da se 
zaraduvaat, da se razve-
selat i da po~ustvuvaat 
deka Hristos se rodil 
i do{ol za da imame 
`ivot vo izobilie(-
Jn.10:10)!
 Vi go ~estitame 
Ro`destvoto Hristovo 
i ve povikuvame na Bo-
goslu`bite vo Make-
donskite Pravoslavni 
Hramovi, da zemite ak-
tivno u~estvo vo praz-
nuvaweto na Bo`i} i 
Bogoslu`bite niz tekot 
na celata godina.  

HRISTOS SE RODI!!! 
NAVISTINA SE 

RODI!!!
. 

Протопрезвитер Ангел 
Станчев, Свети Наум 
Охридски - Хамилтон

Македонска Заедница

Протопрезвитер
Ангел Станчев

Ro`destvo Hristovo – Bo`iк

St. Naum of Ohrid, Macedonian Orthodox Church - Hamilton 
SCHEDULE OF THE HOLY CHURCH SERVICES FOR 

ORTHODOX CHRISTMAS 
THURSDAY JANUARY 5TH
● St. Naum of Ohrid-Divine Liturgy 
10:30AM
● Kolede (Bonfi re ) starts at 7pm at the 
church courtyard
FRIDAY JANUARY 6TH 
● BADNIK - Christmas Eve - Vesper 
Service 6:30pm (after the service, blessed 
Badnik branches will be given out)
SATURDAY JANUARY 7TH 
● Nativity Of Our Lord - CHRISTMAS 
Divine Liturgy 10:30AM
SUNDAY JANUARY 8TH
● Synaxis Of Most Holy Mother Of God 
10am 

● Children's Christmas Party is being 
held after the service.
MONDAY JANUARY 9TH 
● St. Stephen Archdeacon 10:30AM
TUESDAY JANUARY 10TH 
● Divine Liturgy 10:30AM
FRIDAY JANUARY 13TH 
● Concert and dance with grupa Maestral 
7pm in the Parish Hall at St. Naum.
SATURDAY JANUARY 14TH 
● Circumcision of our Lord
● St. Basil The Great 
10:30AM
SUNDAY JANUARY 15TH 
● Divine Liturgy 10am

THURSDAY JANUARY 19TH 
● EPIPHANY ( Baptism of our Lord )
● Divine Liturgy 
10:30AM
FRIDAY JANUARY 20TH 
● Synaxis Of St. John The Baptist 
10:30AM
SUNDAY JANUARY 22ND 
● Blessing of the Waters
● Divine Liturgy 
10AM
●●After the Divine Liturgy, there will be 
an auction of the Holy Icons and Great 
Blessings of the Waters will be held.

Children's 
Christmas Party 

SUNDAY JANUARY 
8TH at 11:30am 

after church 
service
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Црковните служби ќе станат разбирливи за сите
Македонската православна 
црква доби богослужебни 
книги какви што немаат ниту 
руската ниту српската право-
славна црква. Тоа претста-
вува еден од најзначајните 
подвизи на Македонската 
црква, дело рамно на делата 
на Светите Кирил и Методиј, 
пишува во својата анализа, 
дневниот весник „Дневник“.
-Младите монаси и свеште-
ници досега имаа проблем 
со разбирањето на старосло-
венскиот јазик. бидејќи, едно-
ставно, не го разбираат. Она 
што го научиле во текот на 
школувањето се заборава, а 
и не може да се научи целиот 
јазик. И верниците на служ-
бите досега можеа да разбе-
рат само околу 60 отсто од 
тоа што се кажува на служби-
те. Сега таа јазична пречка 
ќе ја нема, бидејќи првпат ќе 
ги имаме сите богослужбени 
книги преведени на совре-
мен македонски јазик, вели 
во изјави за „Дневник“ мо-
нахот Доситеј од Бигорскиот 
манастир.
 Ова големо македонско све-
тилиште ќе биде само едно 
од црквите и манастирите 
во кои наскоро ќе пристигнат 
сите богослужбени книги це-
лосно преведени на совре-
мен македонски јазик и кои 
ќе бидат во редовна употре-
ба. Тоа значи дека во иднина 
сите служби ќе се изведуваат 

на македонски јазик и со тоа 
ќе можат да бидат разбрани 
од сите.
Сето тоа е направено благо-
дарение на преведувачкиот 
потфат на теологот отец Јо-
ван Таковски, а промоцијата 
на делата се одржа во неде-
лата, во Битола во рамките 
на одбележувањето на 35-го-
дишнината од пастирското 
дејствување на митрополит 
Петар.
На промоцијата, поглаварот 
на МПЦ-ОА, архиепископот 
г.г. Стефан, ова го оцени како 
историско дело.
– Ова е големо дело, рамно 
на она што светите браќа 
Kирил и Методиј и вети Kли-

мент го правеле пред еден 
милениум и повеќе. Веру-
вам дека ќе придонесат за 
побогат духовен живот на 
македонскиот народ и овде и 
во дијаспората, од каде што 
потекна иницијативата да се 
преведат овие книги – рече 
тој.
Овие дела Таковски ги наја-
ви и во неодамнешното ин-
тервју за „Дневник“, изјави 
дека е особено задоволен 

што со ова МПЦ-ОА влезе во 
кругот на ретките цркви што 
сите богослужбени книги ги 
имаат преведено на совре-
мен јазик.
Мислам дека само Роман-
ската православна црква 
има превод на овие дела на 
современ романски јазик, оти 
тој јазик е многу различен од 
старословенскиот. Другите 
словенски цркви – Руската, 
Бугарската, Украинската, 
Чешката, Полската… немаат. 
Тие ги користат богослужбе-
ни книги на старословенски 
јазик. Руската црква, на при-
мер, уште е во дилема дали 
да ги преведе овие дела на 
современ руски јазик или да 

ја осовременат руската ре-
дакција на старословенскиот 
јазик. Во Грција, пак, овие 
книги се напишани на старо-
грчки јазик, кој не е разбир-
лив за сите верници оти има 
значителни разлики во спо-
редба со современиот грчки 
јазик. Значи, православните 
цркви уште го немаат она 
што сега го имаме ние – вели 
отец Јован Таковски.
Тој додава дека ова не е ни-
какво „сквернавење“ на бого-
службени книги како што тоа 
се доживува од некои право-
славни кругови. Тие го смета-
ат старословенскиот јазик за 
свет и не се согласувале со 
тоа светите книги да се пре-
ведат на современ јазик со 
кој луѓето во секојдневниот 
живот изговараат и пцости и 
други погрдни зборови. Она 
што е особено значајно е 
преводот на современ маке-
донски јазик на дванаесетте 
минеи. Тоа се книги во кои се 
запишани богослужбите по-
светени на секој празник. По-
стојат 12 минеи со богослуж-
би за секој ден во месецот, за 
сите светии во годината. Се-
која богослужба е поделена 
на два дела – прво вечерна 
и потоа утрена.
Монахот Доситеј вели дека 
пошироката примена на 
овие богослужбени книги на 
македонски јазик нема исто-
времено да значи дека ста-

рословенскиот јазик ќе биде 
елиминиран од црковната 
употреба.
– Ние и натаму ќе го корис-
тиме, ќе ги чуваме книгите 
напишани на старословенски 
јазик. Во манастирот и сега 
имаме книги и на македонски 
и на старословенски јазик, 
кои ги користиме во служби-
те – објаснува тој.
СЕ ПОТЕКНА ОД МАКЕДОН-
СКИТЕ ИСЕЛЕНИЦИ
Идејата да се преведат кни-
гите на современ македонски 
јазик дошла од македонските 
иселеници од Австралија. 
Отец Јован објаснува дека 
тие му рекле на парохискиот 
свештеник Тони Гулев оти 
сакаат да им се служи на ма-
кедонски јазик.
– Додека бевме во родниот 
крај, слушавме во црквата 
служби на грчки јазик и ништо 
не разбиравме. Сега овде 
вие ни служите на црков-
нословенски јазик, а и него 
не го разбираме. Сакаме да 
ни служите на македонски 
јазик – рекле сонародниците.
Отец Тони потоа му се об-
ратил на Јовaн Таковски и 
така почнало преведувањето 
– прво на службите од Страс-
ната седмица – од Велики 
четврток до Велигден, потоа 
на целиот Посен Триод, а 
потоа и на другите богослуж-
бени книги.

Сите богослужбени 
книги се преведени 

на современ 
македонски јазик.

Support the Macedonian Orthodox Church 
St. Arhangel Michael, 

Phoenix Arizona.
Вашите чекови испратете ги на адресата/ Cheques paybale to:

MOC Saint Archangel Michael 22815 W Sierra Ridge Way   
 Wittmann Arizona

 85361-8774 USA

Let it be known that Canadian-Macedonian brothers and 
sisters gave from their heart, to help a Macedonian Orthodox 
Church, named “Saint Archangel Michael”, in distant Arizona, 

USA., This being second Macedonian Church in the Southwest 
AMERICAS. Without your help we were still be in the dirt.  

 Even though there are documented around 250 families of 
Macedonian descent in Phoenix, a lot fewer are active 

In the Church, and still we have moved from, a lot left out by 
the neighborhood and basically used as dumping ground to 

beautiful Church today.
We are still in construction stage as we need to equip the 
kitchen, with commercial A1 exoust system, make-up air 

Couple Refrigerators, couple sinks, after that we can install the 
insulation and drywall ceiling, paint install lights

Flooring and lights will be about last for insight. Parking lot with 
parking lights, asphalt pavement, and this is   what the Church 

needs.

Црковната управа Ве поканува да донирате 
за некоја од иконите на иконостасот!

Со вашите донации ја помагате црквата, а 
иконата ќе го зачува вашето фамилијарно 

име за векови.
За информации  можете да се јавите на: 

Svarangel@usa.com или на 
телефон 602-723-9196

 Претседателот на МПЦ Св. Архангел Михаил од 
Феникс, Аризона,  Џим Лозновски во име на својата 

упрва и свое лично име на сите македонски 
православни верници, помагатели и дарители им 
ги честита Македонскиот православен Божик и 

Старата Нова Година Василица со желби за добро 
здравје, мир и благосостојба.
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Macedonian Wines and Spirits Licence No. 54522

Also Available:    Red:  Shiraz, Cuvee, Plavac, Vranec, Vranec Barrique, Merlot
White:  Grasevina, Pinot Grigio, Sauvignon Blanc, Viognier, Chardonnay
Makedonska Rakija:  Bela and Zolta

To order call Andy 416-735-2401 macedonap@rogers.com

The Lerin Region Cultural Association of Canada would 
like to wish all Macedonians and friends of Macedonia 

warmest Christmas and New Year's greetings and good 
wishes in 2017.

The Lerin Region Cultural Association of Canada is committed 
to promoting our Macedonian culture world-wide  wherever 

Macedonians live, which is so important to preserve our roots, our 
mother tongue as well as our songs and dances.

George Ivanov once said,
"The mother tongue should not 

only be known and loved,
but continually preserved 

as a cultural treasury."

THE LERIN REGION CULTURAL ASSOCIATION OF CANADA
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J I M  VA S I L E V S K I
S a l e s  M a n a g e r

 Formula Honda
Tel: 416-754-4555 Ext. 2704

Fax:  416-754-9465
E-mail: jim@formulahonda.com
Web:    www.formulahonda.com

TONY STOJANOVSKI
 e-mail tony@formulahonda.com

work # 416-754-4555  x2708
cell   # 416-428-7007

BILL BEKAROVSKI
Sales&Leasing Consultant

Cell: (416) 999-1237
tel: (416) 754-4555 Ext.2022

bill@formulahonda.com

Pre-Owned 2016 Acura ILX TECH PKG NAVIGATION 
FWD Car

Price: $25,475  Kilometers: 54,969

Pre-Owned 2016 Honda Pilot TOURING NAVI AWD AWD
Price: Please Call for Price   Kilometers: 64

Pre-Owned 2016 Infi niti Q50 2.0t LUXURY ALL WHEEL 
DRIVE AWD

Price $37,687   Kilometers:  227

Pre-Owned 2016 Infi niti QX60 NAVIGATION LOADED 
AWD AWD

Price $55,400   Kilometers: 260

Pre-Owned 2014 Jeep Grand Cherokee 
SUMMIT,DIESEL,14,000KM SHOWROOM CONDITION 

4x4 Sport Utility Price $47,000  Kilometers: 13,015

Certifi ed Pre-Owned 2014 Honda Accord Sedan SPORT 
DUAL EXHAUST BLUETOOTH FWD Car

Price $Please Call for Price   Kilometers: 100,434

Certifi ed Pre-Owned 2013 Honda CR-V LX ONE 
OWNER ACCIDENT FREE FWD Sport Utility

Price $17,249   Kilometers: 83,343

Pre-Owned 2012 BMW X1 28i AWD
Price $18,995   Kilometers: 93,109
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Насловот го земав од вока-
буларот на Зоранчо Заев, 
лидер на СДСМ пред замину-
вање ако истиот се држи до 
својот збор. Два дена пред 
изборите тој изјави дека ќе 
даде оставка на позицијата 
ако ги изгуби изборите. Тој ги 
изгуби изборите. Дали пора-
зот е тесен или катастрофа-
лен не е битно, тој ги изгуби 
изборите и треба да си оди. 
Исто како во спортот, дали 
изгуби со еден разлика или 
со 10, бодовите ги изгуби. Во 
западните демократии тоа 
е пракса. Не треба лидерот 
ниту да даде изјава дека по 
поразот ќе даде оставка.  

Стефан Дион, Мајкл Игна-
тиеф не даваа изјави што ќе 
напрат ако ги изгубат избори-
те. Едноставно,  веднаш по 
поразот дадоа оставки.                     
   Да се вратам на насловот. 
Што сакаше Зоранчо да каже 
дека СЕГА МУ Е МАЈКАТА?  
Права загатка. Убеден сум 
дека нашиот јазик добро го 
познавам, но ова со МАЈКА-
ТА никако во глава не ми 
влегува. Се обидов да се 
послужам со српскиот јазик 
да направам реченица како 
оваа на Зоранчо. Ништо. 
Салата. Не прави сенс. 
Ајде, си реков, англискиот 
со над еден милион зборови 
ќе помогне. Јок.  Сон не ме 
фаќа. Што може ова да биде. 
Нешто вонземјанско?   Во 
никој случај! Нема капаци-
тет за такво нешто Зоранчо. 
Најпосле, самиот себе си ре-
ков нека оди тој по ѓаволите, 
зошто јас да си го јабанам  
времето со него?  И оппа! Ми 
текна. 
   Зоранчо со помош на мајка-
та  сака да ја разнебити др-
жавата што со милениуми 

се вика Македонија. Мајката 
која носи нови генерации 
на овој свет. Мајката која се 
грижи за своето дете 24 часа 
дневно со безусловна љубов 
и посветеност кон него. А 
м а ј к а т а 
н е -

моќ-
но и немо 
гледа кон Зоранчо. Што се 
случува со човечето?
   Како што знаете драги чи-
татели, изборите се одржаа 
на 11 декември. Кристално 
чисти и демократски. Искра 
или две ваму или таму не не-
правија разлика. Но она што 
најмногу се очекуваше од 

изборите не се оствари. Мно-
гумина експерти, аналитича-
ри и политичари ветуваа дека 
со одржувањето на изборите 
ќе заврши политичката кри-
за во Македонија која трае 
повеќе од две години. Се 

случи спротивното. Ниту 
една од двете  маке-

донски политички 
партии не доби 
доволен број 
на пратеници 
за да формира 
стабилна  вла-

да.  Тоа значи 
ако ВМРО-ДПМ-

НЕ сака да форми-
ра влада  ќе треба да 

побара помош (да игра по 
свирката) од поранешниот 
коалиционерен партнер ДУИ 
предводена од Али Ахме-
ти.  Тоа е она што го вели 
дарежливиот Зоранчо Заев. 
СЕГА МУ Е МАЈКАТА. Так-
вата влада ќе падне набргу 
по формирањето. И ете ти го 
Зоранчо премиер!

   Македонија по изборите е 
ставена на послужавник пред 
албанскиот блок партии во 
Македонија.  Повелете браќа 
одбирајте: сакате двојазич-
ност на цела македонска 
територија, пред вас е. Са-
кате ревизија на Рамковниот 
договор, овде е, на послу-
жавникот, отворете го.  Са-
кате Македонија да го смени 
името, јас сум со вас. Нека 
се вика Албомакедонија. Во 
соопштение до медиумите 
деновиве  од СДСМ се вели 
дека “режимот на Никола 
Груевски е урнат, а Македо-
нија е слободна земја.“ Не би 
рекол слободна, урната да, 
Македонија.
Што тоа во суштина значи? 
Македонија го губи тлото 
под нозете. По изборите 
(ден потоа) албанските ли-
дери се најдоа во Тирана, кај 
премиерот Еди Рама за кон-
султации! Зошто во Тирана? 
Нели тие се политички пар-
тии во Македонија кои треба 

да работаат за доброто на 
нивната земја Македонија од 
која земаат плата? Има ли 
овде лојалност кон земјата 
на која газат? 
   Ако се изгубат десет пра-
тенички места, тоа не значи 
дека се изгубени. Тие  се 
само префрлени на дру-
га страна. Од албанските 
партии кај СДСМ и Зоранчо 
Заев. Од љубов?  Во никој 
случај. Само сакав да се 
пошегувам. Од интерес бе 
брат. Од интерес. Зоранчо 
Заев со ветувањата може 
еден ден да стане  и премиер 
на Македонија.   Без Албан-
ците никогаш тоа нема да 
се случи. Тој не е ни свесен 
што всушност и’ направи на 
земјата своја. Тој не е до-
раснат за да ја свати сериоз-
носта на неговите постапки. 
Ја отвори Пандорината 
кутија која никогаш повеќе 
нема да се затвори. И един-
ствено по тоа тој ќе биде за-
бележан во нашата историја.                                                                                                                                        
                                                                                                                                                      
                       

1) Every Greek president or 
prime minister in the past, 
from any party in Greece, 
have said with no shame that 
the Macedonians are Greek.  
The Macedonians are a dif-
ferent nationality, different 
culture, different language 
from the Greeks.
If somebody says he is 
French, then the Greeks 
will say no he is Mongolian.  
The Spanish are Spanish, 
the English are English, the 
Germans are German. But 
if the person is Macedonian 
the Greek elite will say he is 
Greek. 
In which planet do those 

Greek presidents and prime 
ministers reside?
 
2) Made in USA!
The US adopted the English 
language and have changed 
the spelling of many English 
words such as color instead 
of colour, favor instead of 
favour, neighbor instead of 
neighbour and many others.
Now-a-days they say we 
speak American instead of 
saying we speak English. 
The Americans say that they 
eat American cheese. What 
pray tell is American cheese?
I am glad that I live in Canada 
which is a much more cul-
tured, mannered country.
 
3) I came from the occupied 

Aegean Macedonia with a 
fi ctitious Greek surname that 
the Greek government forced 
upon me.
Before I got married I re-
stored my original Macedo-
nian last name.  I do not want 
my wife to have a fi ctitious 
Greek surname, or my chil-
dren or my grandchildren.
So far my wife and my 
beautiful grandchildren use 
the Macedonian surname 
and I’m very proud of that. 
I do not want to have a 
fi ctitious Greek last name 
and to be called Georgios  
Papadimitropoulos, or the 
grandchildren Papadim-
itrolpoulos.
In the so called Greek de-
mocracy you are not al-

lowed to restore your original 
Macedonian surname even 
though it was the Greek gov-
ernment that changed our 
last names without our con-
sent.
George Nicholov

Readers Corner

Сега му е мајката!

Танас Јовановски

До кога мили, браќа...
На политиката, или игра за возрасни деца, отсекогаш сум 
гледал со иронија и потсмеф. Ама резултатите од истата тá 
игра стално се загриженост и страф.
Денојве  и презир. Како инаку да го наречам чуството шо 
произлегвит от глупоста на одредени медиуми.
За шо се работат!?
Низ годиниве наназат, во мене омиленото списание "Treće 
Oko" ќе наидаф и на некој небулози. Ама во Бр. 700 од 27 
Сеп. 2016 по кој знајт кој пт, Баба Ванга е преставена како 
"бугарска пророчица". Му написаф на редакцијата на "Treće 
Oko". Не дека нешчо ќе менит, туку... (дописот е достапен на 
Уредникот на "Македонија")
Се надевам дек со то шо ќе (аку) го објавет ќе покажет дек 
"дозволили да им промакне"!!!
И замислете!!??
На РТС 1, во квизот "Слагалица" на 30 Нов. 2016, во 
рубриката "Ко зна - зна", Гоце Делчев беше претставен како 
"македонски и бугарски револуционер"!!!???
Па, РТС! Редакцијо на "Слагалица"!
Рачунајте го ова како "фрлена ракавица" и покажите и дока-
жите дек не сте неписмени, туку дек и вас ви се "омакло"!!!
Не се работат за политикан-
ство и квази-патриотизам.
Се работат факти!!! За 
вистина!!!
Прет која и Боговите мол-
чет!!!
А имам фпечаток дек вие 
се доживувате за Бог на тие 
простори!

Ристо Ристе 

Ја отвори Пандорината кутија која никогаш повеќе нема да се затвори

По изборите 
(ден потоа) албан-

ските лидери се најдоа во 
Тирана, кај премиерот Еди Рама за 

консултации! Зошто во Тирана? Нели 
тие се политички партии во Македонија 

кои треба да работаат за доброто на 
нивната земја Македонија од која 

земаат плата? Има ли овде 
лојалност кон земјата на 

која газат? 

Po~ituvani ~itateli, vesnikot 
Makedonija Vi ja ~estita Novata 2017 

Godina i Bo`iknite praznici.
Hristos se rodi!

Navistina se rodi!



Страница 27January 09, 2017

When Greece and Hillary Clinton tried to erase Macedonia
BY BILL NICHOLOV, CONTRIBUTOR - 11/28/16

 What if a politician or his/her 
campaign chair made a derog-
atory comment that negates the 
ethnic origin of an entire group, 
and continued a policy that ig-
nores persecution of this group 
and seeks to change its ethnic 
identity? 
Breaking news, right? 
Huge scandal?
Only if it’s a higher-profi le group. 
Good luck to this group of people 
if they’re not as well-known. This 

happened during the US elec-
tion, but, of course, got no main-
stream media coverage.
It was revealed by Wikileaks 
that Hillary Clinton’s campaign 
chair, John Podesta, made dis-
paraging remarks about Mace-
donia, with no repercussions. 
This could be because Clinton, 
herself, executed an anti-Mace-
donian policy in which she, per-
sonally, called for Macedonia 
to change its name to appease 
Greece, the country that initiated 
the artifi cial name dispute in its 
admitted attempt to “wipe Mace-
donia off the map”.
Not only do lesser-known groups 
have to explain the reasons why 
certain terms are racist, they are 

often obliged to justify the reason 
for their outrage and fi ght an up-
hill battle in doing so.
If society, as a whole, doesn’t 
understand why something is 
offensive, the impression given 
is that the minority group is be-
ing “too sensitive.” Case in point, 
Cleveland Indians, Washington 
Redskins…need I say more?
I shouldn’t, but I do.
How someone could not under-
stand how the term “Redskins” 
is offensive is beyond me, but 
the main point is, even if you, 
inexplicably, do not understand 
why something is racist, if the 
affected ethnic group says it’s 
racist – it is.
A well-known Canadian pol-

itician, Jim Karygiannis, has 
made numerous anti-Macedon-
ian comments in the media, de-
fended his use of the derogatory 
terms, and was even caught on 
video praising a lecture which 
glorifi ed the bombing and kill-
ing of Macedonian civilians by 
Greek-government forces. 
Credit to the mainstream media 
for covering MHRMI’s exposure 
of this story, and to the various 
organizations who issued state-
ments in support of MHRMI 
and the Canadian-Macedonian 
community, but there were no 
repercussions for Karygiannis. 
The Liberal Party, of which he 
was a federally-elected member 
at the time, did nothing.

Here’s the Clinton example all 
over again, as the Liberal Party 
had taken a specifi c anti-Mace-
donia, pro-Greece stance a dec-
ade ago. Karygiannis has since 
become a municipal councillor in 
Toronto, but Mayor John Tory or 
city council have done nothing. 
While Tory does have his strong 
points, quick-action is not one of 
them. Hopefully this is the case 
here, but, more than likely, he is 
hoping that this issue just “goes 
away”. Well, we’re not going 
away. Here’s hoping for some 
actual action on these issues in-
stead of the usual hypocrisy.

Bill Nicholov, is the president 
of Macedonian Human Rights 

Movement International.

It’s 2016, and Macedonia is a real place
BY BILL NICHOLOV, CONTRIBUTOR - 12/15/16

 It’s 2016, and Macedonia is a 
real place 
OPINION | MHRMI’s defends the 
existence of the Macedonian na-
tion and proper naming.  
Georgea Polizos makes a per-
fect presentation of Greece’s 
illogical and incoherent, ever-
changing, position on the Mace-
donia issue in her response to 
my op-ed in The Hill. 
But before I get to Ms. Polizos’ 
technical justifi cation about why 
it’s acceptable to discriminate 
against someone based on 

their ethnic origin, she makes a 
fascinating point that illustrates 
the ridiculousness of the Mace-
donia-Greece name dispute.
In reiterating Greece’s position 
that they want the Republic of 
Macedonia to use a “a com-

pound name for the country; a 
name that will distinguish it from 
both the Greek and Bulgarian 
part”, she inadvertently agreed 
with a position that Macedonian 
Human Rights Movement Inter-
national has stated since the be-
ginning of the artifi cially created 
dispute. 
“Republic of” is the distinguish-
ing factor because it indicates 
statehood. Name dispute solved. 
Crisis averted. The United Na-
tions can now go about doing 
whatever it is that it’s supposed 

to be doing.
Her statement also acknow-
ledges that Macedonia itself is 
divided. Polizos mentions the 
“Greek and Bulgarian part”, 
referring to the fact that Mace-
donia was partitioned – which 

is common 
knowledge 
and a fact 
a c c e p t e d 
by all par-
ties in the 
Macedonia 
dispute. 
This oc-
curred in 
1913 when 
Macedonia 
was divid-
ed among 
Serbia, Bul-
garia and 
Greece, with 

a small part going to Albania in 
1919. Each of these countries 
claim Macedonia, while at the 
same time, ironically, having 
tried or continuing to try to eradi-
cate its existence.
So, since 1988 – after Greece 
changed its well-known policy 
that denied the existence of 
Macedonia – Greece has been 
on an international rampage try-
ing to claim that “Macedonia is 
Greek.” But Bulgaria claims that 
“Macedonia is Bulgarian”, Serbia 
claims that “Macedonia is Serb-

ian” and Albania, while recogniz-
ing Macedonians’ ethnic origin 
and language, still claims some 
Macedonian territory.

So why should we listen to 
Greece? Shouldn’t the false 
claims by the other Balkan 
neighbors be taken just as ser-
iously? Or we can just adhere 
to common sense – that Mace-
donia is, and always has been – 
Macedonian.
If using “Republic of” isn’t good 
enough, why not refer to the par-
titioned regions of Macedonia by 
their other common names? Ae-
gean Macedonia for the region 
in Greece and Pirin Macedonia 
for the region in Bulgaria. These 
terms are used by international 
human rights organizations, 
the Council of Europe, UN and 
OSCE. Acceptable for all.
Back to Ms. Polizos’ attempt at 
justifying the use of “FYROM”. 
This ignores two obvious facts 
– that Macedonia was forced to 
accept the ludicrous acronym, 
and that the use of “FYROM” is 
used to negate Macedonians’ 
ethnicity.
Maybe we should start calling 
Greece anything except its ac-
tual name, and refer to their 
people as “Athenians” like they 
refer to Macedonians as “Skop-
jans”. Let’s get the UN to revoke 
Greece’s membership until it 

changes its fl ag and name. I 
propose “FOPOG” – Former 
Ottoman Province of Greece”. 
It would be quite a sight to see 
“Greece” walk in at the Olympic 
Opening Ceremonies behind 
the letter “F” like Macedonia is 
forced to.
Ms. Polizos says that I should 
go to the UN Security Council if 
I were offended. Already done, 
over two decades ago and con-
tinuing today.
Polizos would be well-advised to 
research an issue before coming 
to the defense of Greece’s false, 
racist, and indefensible position. 
She mentions that Macedonia 
violated the Interim Accord, 
when, in fact, it is Greece that 
violated the accord, drew West-
ern condemnation by denying 
Macedonia’s entry into NATO in 
2008, and lost the subsequent 
International Court of Justice 
decision. Her entire account is a 
Greek myth, much like the claim 
that ancient myths were Greek, 
but I digress.
Polizos claims that Hillary Clin-
ton’s call for Macedonia to 
change its name to appease 
Greece, the country that’s entire 
foreign policy is based on deny-
ing the existence of Macedonia, 

should not be taken as offensive 
to Macedonians. “Need I say 
more? I shouldn’t, but I do…” 
If Ms. Polizos had compre-
hended what I wrote, she would 
understand that even if she 
“inexplicably, does not under-
stand why something is racist, 
if the affected ethnic group says 
it’s racist – it is.” However, she 
does understand, but chooses 
to ignore it, much like Greece’s 
nonsensical arguments in having 
manufactured this dispute as a 
method of continuing its oppres-
sion of any minority that chooses 
to stand up for its own human 
rights.
I quoted my original op-ed twice 
and had to reiterate the reasons 
why the existence of my nation’s 
people should be accepted. Sad. 
Especially in 2016. An apologist 
for the inexcusable Greek pos-
ition never should have been 
given equal time in order to spin 
its offi cial and transparent pos-
ition aimed at negating Mace-
donia and Macedonians’ ethnic 
origin, language and identity.

Bill Nicholov, is the president 
of Macedonian Human Rights 

Movement International.

Македонска заедница

Продолжува преписката во Хил за Македонија: 
„Република" е доволна одредница

Во американското списание 
Хил, специјализирано за 
известување за политиката 
во главниот град Вашингтон, 
продолжи преписката меѓу 
Бил Николов од Македон-
ското меѓународно движење 
за човекови права и грчката 
коментаторка Георгеа Поли-
зос од Американскиот Елини-
стички Институт.

Во колумната објавена во 
Хил, Николов вели дека само-
то тоа што пред зборот Маке-
донија во уставното име стои 
зборот Република е доволна 
одредница за разликување 
на Република Македонија од 
грчките провинции со исто-
то име. Според Николов, со 
тоа што во својот претходен 
текст Полизос наведе дека 

делови од Македонија се и 
во Грција и Бугарија, ја по-
тврди поделбата на истори-
ската територија. "Со нејзи-
ниот исказ, таа истовремено 
признава дека Македонија е 
поделена. Полизос спомнува 
„грчки и бугарски дел“, освр-
нувајќи се на фактот дека 
Македонија била распарче-
на, што е општо познато и 
факт кој што го прифатија 
сите страни во спорот во кој 
што е вовлечена Македонија. 
Тоа се случи во 1913 година 
кога Македонија беше поде-
лена меѓу Србија, Бугарија 
и Грција, а еден мал дел во 
1919 година и припадна и на 
Албанија. Сите овие земји ја 
присвојуваат Македонија, а 
иронијата да биде поголема, 
се обидуваа (или продолжу-

ваат да се обидуваат) да го 
искоренат нејзиното посто-
ење. Значи, уште во 1988 го-
дина, кога Грција ја промени 
добро-познатата политика на 
одбивање да се признае по-
стоењето на Македонија, Гр-
ција ја зафати меѓународно 
беснило тврдејќи дека „Ма-
кедонија е грчка“. Меѓутоа, 
Бугарија тврди дека Македо-
нија е бугарска, Србија вели 
дека Македонија е српска, а 
Албанија, иако ги признава 
етничкото потекло и јазикот, 
таа и натаму бара дел од 
македонската територија. 
Па зошто тогаш треба да ја 
слушаме Грција? Не треба 
ли лажните информации од 
другите балкански држави 
да ги прифатиме сериозно? 
Или сепак единствено што 

можеме е да се придржуваме 
до здравиот разум, дека Ма-
кедонија била, е и секогаш 
ќе биде Македонија", пишува 
Николов во текстот објавен 
во Хил.

Николов додава дека грчките 
позиции во спорот се расис-
тички и неодбранливи, и дека 
Грција ја прекрши Времената 
спогодба со своето одби-

вање да го дозволи приемот 
на Македонија во НАТО под 
привремената референца.
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Според добро познатата македонска тра-
диција Македонците и во Торонто и око-
лните градови во Новата 2017-та година 
зачекорија весело, растоварени од грижи 
и со надеж за мирна година исполнета во 
благосостојба. Сите новогодишни прослави 
имаа неколку заеднички карактеристики, 
преполни софри, убави новогодишни тоа-
лети, ведар дух и насмеани лица.
И сите организирани славја беа повеќе од 
успешни, барем според статистиките и по 
денешниот разговор со многумина посети-
тели, но и организатори. Годинава бележи 
раст во бројот и интересот за заеднички 
новогодишни дружби. За поздрав би рекле 
затоа што ако по утрото денот се познава 
уште на самиот старт од оваа Нова 2017-
та година сложно и дружно ја отпочнавме, 
па нема причина да не веруваме дека ќе ни 
биде таква се’ до идниот 31 декември.
Најголемата македонска православна цр-
ква Св. Климент Охридски од Торонто  го-
динава го покани популарниот  Јошка од Би-
тола кој беше придружуван од оркестарот ,, 
Бисер ’’ од Торонто.
Новогодишната ноќ со голем број гости и 
во висок стил беше прославена и во орга-
низација на менаџерскиот  тандем Сојна и 
Срџан Мириќ кои за оваа Нова Година на 
гостите им приредија незаборавни момен-
ти со мега ѕвездата Мухарем Сербезовски,  

интерпретаторките на попу-
ларни песни Анета Арсовска и 
Тања Јовановска придружувани 
од групата Алтернатор од Битола. 

Весело беше и за дочекот на Новата Годи-
на во организација на Македонско-Канад-
ска естрада предводени од добро позна-
тиот оргазниатор Трајче Источки.
За доброто новогодишно расположение беа 
задолжени Групата Маестрал и атрактивни-
те интерпретаторки Татајана Стефановска 
и Џесика Палашоска, сите од Битола.
Организирано се дочекуваше Новата Годи-
на и во Македонската православна црква 
Св. Недела во Ајах, каде што во прекра-
сен новогодишен амибиент  присутните 
ги развеселуваше прочуениот македонски 
оркестар ,,Македонски Мелос,, од Торонто.
Не беше мал бројот и на групните другар-
ски прослави кои вредат да се споменат во 
оваа пригода. 
Весело расположение  на Македонците 
било забележано и  во  банкетната сала на 
МПЦ Св. Илија во Мисисага , а според збо-
ровите на присутните може да се заклучи 
дека им било незаборавно убаво. 
Слична атмосфера е забележана и во 
Хамилтон во Македонската православна 
црква Св. Наум Охридски каде што присут-
ните ги забавуваше оркестарот ,,Децата од 
Буф,,.
Весело беше и во Виндзор каде што раз-

лични генара-
ции Македон-
ци заедно ја 
дочекаа Нова-
та Година во 
македонскиот центар 
во Виндзор. За уба-
вото новогодишно 
расположение се 
погрижија ,,Соња 
и Оливер Бенд,, и 
гостинот од Маке-
донија Горан Дим-
коски.
Не беше мал 
бројот и на оние 
кои Новата Година ја 
дочекаа и во домашен 
амбиент. Нека ни биде 
срекна и берикетна.

Фото 
Сузи Фотографи

Боне Темелков

Македонците во Канада  на традиционално 
весел начин ја дочекаа Новата 2017 година
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Пливачката репрезентација на Македонија со успех на СП во Виндзор

Svetsko Prvenstvo vo 
plivawe 
  Vo denovite od 6 do 
11 Dekemvri, 2016 go-
dina, vo naju`niot on-
tariski grad Vindzor 
se odr`a 13to Svetsko 
Prvenstvo vo pliv-
awe  vo 25 metarski 
bazen. Na ova prvenst-
vo zemaa u~estvo pove}
e od 1000 pliva~i od 
176 dr`avi. Makedoni-
ja be{e zastapena so 
dosega najmnogobro-
jna reprezentacija od 
bilo koe predhodno 
svetsko ili olimpis-
ko natrprevaruvawe. 
Reprezantacijata ja 
so~inuvaa pliva~ite 
Anastasija Bogdanov-
ski, Gorazd ^epi{ev-

ski, Damjan Petrovski, 
Marko Bla`evski i 
Qup~o Angelovski i 
be{e predvodena od 
trenerite Metodija 
Angeleski, Goran Sta-
menov i Boro Bla`ev-
ski koj voedno be{e i 
voda~ na ekipata.
Makedonskata zaed-
nica od Vindzor or-
ganizirana okolu 
Makedonskata Pravo-
slavna  crkva "Sveti 
Nikola" im priredi 
toplo dobredojde  i 
go sponzorira presto-
jot vo Vindzor na del 
od reprezantacijata 
{to dopatuva od Make-
donija. Semejstvoto 
na Dr. Elizabeta i 
Mende Taleski obez-

bedi hotelski prestoj; 
semejstvata na Kater-
ina i Nikola Dimitr-
ovski i Sawa i Bor~e 
Livrinski gi pokrija 
tro{kovite za iznajme-
niot avtomobil, Mile 
Bara{lievski i Van~o 
Kirovski podarija 
dresovi za otvaraweto 
na prvenstvoto a pak 
@enskata Sekcija , 
Fudbalskiot Klub 
Makedonija i Pen-

zionerskiot Klub pri 
Crkovnata Op{tina 
Sveti Nikola po-
mognaa so pari~ni don-
acii.  Mnogumina 
parohjani se vklu~i-
ja vo do~ekuvaweto 
na na{ite sportisti 
na prigoden na~in.  
Pretsedatelot na 
Crkovnata Opstina 
Sv. Nikola, Mendo 
Kolevski, po povod za-
vr{uvanjeto na natpre-

varite priredi sve~en 
ru~ek za reprezentaci-
jata.
^lenovite na Makedon-
skata reprezentaci-
ja postignaa odli~ni 
rezultati i oborija 

pove}e od nivnite 
li~ni kako i od make-
donskite rekordi 
vo pove}e pliva~ki 
disciplini.

Глигор Стефанов

Македонската православна црква 
„Свети Никола“ им приреди топло 
добредојде на репрезентативците

Св. Никола Виндзор

Среќна Нова 2017 година 
Фотографии од Дочекот на Новата 2017 година во прекрасниот 
македонски црковен и културен центар Св. Никола во Виндзор
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ST. LAWRENCE UPPER CUT MEATS
"A Cut Above the Rest"

Beef - Veal - Lamb - Pork - Poultry
Wholesale and Retail

Tel: 416-362-3142     Fax: 416-362-9054
St. Lawrence Market

93 Front Street (at Jarvis) Toronto, ON    M5E 1C3

25th tetovska vecher
february 25th at capitol banquet hall

starts at 6:30 pm

live music:

joska & biser
tickets:

$45 adults
$20 kids

reserve by february 20th 
contact mike markovic :  647-299-5798 
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MHRMI Interviews Proud 
Macedonian UFC Fighter Alexander 

“The Great” Volkanovski
(Dec.9, 2016) - Macedonian 
Human Rights Movement 
International President, Bill 
Nicholov, had the pleasure of 
interviewing proud Macedon-
ian UFC fi ghter, Alexander 
“The Great” Volkanovski fol-
lowing his recent and impres-
sive Ultimate Fighting Cham-
pionship debut.

MHRMI: First, congratula-
tions on winning your UFC 
debut! Yes, I’m pretending 
to be Joe Rogan or Jon Anik, 
describe the feeling for us...

AV: To be honest with you, it 
was a relief. Prior to getting 
the call up to the UFC I was 
rated the number one pound-
for-pound fi ghter in South 
East Asia, Australia and New 

Zealand riding a 10 fi ght win 
streak. I came in to my UFC 
debut with a lot of hype and a 
lot of expectation to perform. 
Every fi ght is the same for me, 
so I was not nervous given the 
scale of the event but I must 
say to hear Bruce Buffer an-
nounce my name and getting 
my hand raised in the Octagon 
was the realisation of a dream 
and a promise to myself that I 
made the fi rst day I went to the 
gym.
 
MHRMI: While watching 
UFC Fight Night Melbourne 
on November 26, I saw your 
name and knew that you 
must be Macedonian. When 
they announced “Alexander 
‘The Great’ Volkanovski”, it 
was a moment of pride for 
myself and Macedonians 

around the world. How im-
portant is displaying pride in 
your Macedonian heritage to 
you?

AV: Prior to making the UFC, 
I fought around Australia and 
Asia as Alex “The Hulk”, which 
made sense for me at the time 
as I was smashing my way 
through the local competition. 
When I got the call to fi ght for 
the UFC I knew I was destined 
to move on to bigger things, 
it was not my intention to just 
make the UFC, I believe in my 
skills 100% and truly believe I 
will have UFC gold in my jour-
ney. I saw my UFC debut as 
the fi rst step in my journey to 
take over the world and having 
the chance to do that following 
in the footsteps of such an im-
portant and heroic national fi g-
ure, given my name and family 
heritage, to me it seems like 
my destiny is to put Macedonia 
on the MMA world map. There 
is no mistaking where I come 

from with that name and I 
want to show other Mace-
donians that if you follow your 
dream, nothing is impossible.

MHRMI: What inspired you 
to become an MMA fi ghter 
and how tough a road was 
it to get into the sport’s big-
gest promotion? Our trad-
ition of having Macedonian 
village strength must have 
played a role. 

AV: I started off in wrestling 
at an early age and had great 
success, winning two Austral-
ian titles in that sport. I am a 
very naturally driven person, 
no matter what I put my mind 
to, I want to do it to the best 

of my ability. I was playing fi rst 
grade rugby league and train-
ing in MMA to keep myself fi t 
for rugby. I went as far as I 
could go with rugby winning the 
premiership and leagues best 
and fairest medal. I decided to 
move on to MMA and commit 
myself 100% to that venture. It 
was such a tough road making 
it to the UFC, my record was 
13-1 and I was coming off 10 
consecutive wins, having never 
fought an opponent with a los-
ing record and winning a world 
title and 9 Australian titles over 
3 weight divisions. I honestly 
believe you would be hard pre-
sed to fi nd someone that took 
a harder route to the UFC than 
the path I took.
 
MHRMI: This is typically the 
fi rst question asked by Mace-
donians, even before “what’s 
your name”, but what village 
are you from? That was 
tough waiting until the fourth 

question....Of course, be-
ing born and raised in Aus-
tralia, how much of a factor 
did fi ghting in front of your 
hometown fans play in your 
tremendous performance? 
AV: My father was from Beren-
ci, I've never been there but I 
will soon I hope. Fighting in my 
home country was unreal, es-
pecially hearing that crowd roar 
when I got the victory. I feed off 
the energy of the crowd and I 
am humbled every fi ght by the 
amazing response I get from 
my Macedonian fans.
 
MHRMI: What’s next for you 
in the UFC?

AV: I was signed by the UFC 
as a Lightweight (155 lbs) but 
my division is Featherweight 
(145 lbs). I made a big enough 
statement in my debut that I 
have been accepted to move 
down to Featherweight which 
is the most competitive division 
in the UFC. Being so competi-
tive, I have to wait until I get the 
call up again to show my skills, 
make another statement and 
show them why I deserve to be 
one of the regular names in the 
division.
 
MHRMI: One last Mace-
donian-centric question...
we’ve all experienced the 
fi ght about our Macedonian 
ethnicity and human rights 
issues. This was on full 
display during the recent 
Olympics when Macedonian 
athletes walked in behind 
“Former Yugoslav Repub-
lic of Macedonia” and were 
not permitted to wear their 
country name on their jer-

seys. Your success, on its 
own, raises awareness for 
Macedonia. There are many 
ways in which Macedonian 
athletes can assist in these 
issues, do you see yourself 
taking on a role and in what 
way?
 
AV: The one thing I want 
everyone with a dream to 
understand is, no matter what 
your dream is, who you are or 
where you come from, do your 
best to every day and keep 
moving forward. Regardless of 
who tries to bring you down or 
the obstacles faced, keep mov-
ing forward and eventually the 
negativity will be drowned out 
by the success and you will be 
recognised. Always be proud 
of who you are and where you 
came from and never let any-
thing get in the way of the suc-
cess you are working towards.
 
MHRMI: Do you have a mes-
sage for your fans and, once 
again, congratulations!

 
AV: I say this all the time; I get 
energy and feed off the love 
I get from around the world. 
No voice is louder than the 
Macedonian support and from 
the bottom of my heart I thank 
each and every one of you that 
are walking this journey by my 
side, to everyone that has sent 
a message, bought a shirt, 
gone to the fi ghts or cheered 
from home, together we will 
continue to rise and forge our 
legacy.

Македонското друштво “Илинден”-
Тирана и Македонското друштво 
“Илинден”-Тирана Огранок Голо 

Брдо ви честита Нова Година 2017 
и Божик, со желба за многу лични 

успеси и бериќетна година!

Македонско друштво “Илинден”-
Тирана 

Претседател Никола Ѓурѓај
Македонско друштво “Илинден”-

Тирана Огранок Голо Брдо
Претседател Ули Халилај
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Над 1.000 маски ќе продефилираат на Вевчанскиот карневал 2017

 Традиционалните маски 
– зет и невеста, Глупавиот 
Август и музичарите, заедно 
со останатите со кои на са-
тиричен начин се опишуваат 
случувањата во изминатите 
12 месеци и годинава ќе про-
дефилираат на Вевчанскиот 
карневал 2017 со кој се слави 
доаѓањето на Новата година 
според стариот календар.
Манифестацијата  во чест 
на верскиот празник Свети 
Василиј Велики – заштитник 
на вевчанските василичари, 
на Вевчани и на вевчанци ќе 
почне на 10 јануари со три-
бина на тема „Перспективи-
те на културниот туризам во 
Македонија со посебен осврт 
на Вевчани“, на 11 јануари 
ќе биде промовиран рома-
нот „Пред шарени врати“ на 

вевчанецот Крсте Шутиноски 
кој живее во Битола, а на 12 
јануари ќе биде отворена из-
ложбата на академскиот сли-
кар Мирче Василев.
Забавниот дел ќе стартува 
на 12 јануари во 21 часот со 
настап на домашните групи 
ДНК и Нокаут, а некаде пред 
полноќ ќе се претстават и 
Фрајле, гостинките од Србија. 
На 13 јануари во 21 часот 
присутните ќе ги забавува 
фолкерката Анета Наковска, 
додека Православната нова 
година ќе биде пречекана 
со настапот на вевчанецот 
Ефто Пупиноски. На полноќ 
ќе има и петминутен спекта-
куларен огномет.
Градоначалникот на општина 
Вевчани Цветомир Угринос-
ки очекува на годинашната 

манифестација да присуству-
ваат од 15.000 до 20.000 по-
сетители.
– Од година на година бројот 
на василичари се зголемува 
и очекувам годинава да има-
ме повеќе од 1.000 маски кои 
традиционално на 13 јануа-
ри околу 14 часот ќе проде-
филираат низ вевчанските 
улици. По дефилето, некаде 
околу 18 часот василичари-
те ќе одат од куќа во куќа, а 
рано изутрина следниот ден 
заедно со гостите ќе одат на 
полнење вода на Вевчански-
те извори. Манифестацијата 
ќе заврши на 14 јануари со 
традиционалното палење на 
маските, рече Угриноски на 
денешната прес-конферен-
ција.
Тој нагласи дека на Васили-
ца сите 800 куќи во Вевчани 
се отворени за гости и можат 
да се пробаат вевчански спе-
цијалитети, греана ракија и 
вино.
Заменик министерот за кул-
тура Драган Недељковиќ 
исткна дека Вевчанскиот кар-
невал е културно-туристичка 
манифестација која е еден 
од најголемите брендови во 

Македонија што трае повеќе 
од 1.400 години.
– На 13 јануари целиот свет 
може да застане, но Вевчан-
скиот карневал нема да 
стои. Се надевам дека оваа 
традиција ќе продолжи уште 
најмалку 20 века и подолго и 
дека ќе влезе во календарот 
на светските карневали  и ќе 
биде препознатлив не само 
во Македонија и на Балканот, 
туку и во светски рамки, рече 
Недељковиќ.
Хроничарот на карневалот, 
Мишо Китаноски нагласи 
дека манифестацијата има 
пагански карактер на улица, 
а христијански во семејства-
та.
– Вевчанскиот карневал 
почнал во слава на богот 
Перун. Од тогаш, па наваму 
трае повеќе од 14 века, а ние 
вевчанци сме убедени дека 

вечно ќе трае. Карневалот ги 
критикува, камшикува и пока-
жува сите успеси и неуспеси 
во годината што изминала. 
Минатата година беше полна 
со политички настани и може 
да се очекува на улиците во 
Вевчани да имаме прилика 
да го видиме се она што се 
случуваше пред нас, вклучу-
вајќи ги и изборите, посочи 
Китаноски.
Главен покровител на 
Вевчанскиот карневал е Ми-
нистерството за култура на 
Република Македонија.
Вевчанскиот карневал е спој 
меѓу паганското и совре-
меното и секоја година се 
оддржува на 13 и 14 јануа-
ри во очи и на првиот ден 
од новата година, според 
стариот календар. Негови 
главни карактеристики се 
архаичноста, таинственоста 

и импровизацијата по што се 
разликува од сите други кар-
невали во светот. Местото 
на карневалското случување 
е целото Вевчани, кое за вре-
ме на неговото одржување 
се претвора во своевиден 
театар без граници каде што 
секоја куќа и улица е сцена 
каде маскираните ги изведу-
ваат своите игри.
Во 1993 година Вевчани со 
Вевчанскиот карневал стана 
член на ФEЦЦ – Асоцијација 
на светските карневалски 
градови под уставното име 
на Република Македонија.

Македонска Заедница

Македонска Радио Програма 
Обединета Македонија

Секоја сабота од 9-10 наутро на CHKT AM 1430
Тел. 905-265-2197

dimovskid@rogers.com

IN MEMORIAM

Почина писателот Мето Јовановски

На 88-годишна возраст во 
Скопје почина писателот 
Мето Јовановски, повеќего-
дишен претседател и секре-
тар на македонскиот ПЕН 
центар (поезија, есеи, рома-
ни), како и прв претседател 
на македонкиот Хелсиншки 
комитет за човекови права. 
   Мето Јовановски е роден 
во Брајчино во 1928 година. 
Неговата книжевна кариера 
траеше цели шест децении. 
Романот “Љуман арамијата“ 
е прв роман за деца објавен 
во тогашната Народна Ре-
публика Македонија. Потоа, 
во годините кои следат Јо-
вановски е автор на триесе-
тина книжевни дела меѓу кои 
романи, збирки раскази, пе-
сни за деца... Голем број од 
неговите дела се преведени 
на повеќе светски јазици, а 
романот “Будалетинки“ е прв 
македонски роман преведен 
и отпечатен од американска 
издавачка куќа – Mercury 
House од Сан Франциско под 
англиски наслов Cousins. 
   Овде во Торонто Мето Јо-

вановски престојуваше по-
веќе пати. Секако, треба да 
се спомене неговиот настап 
на литературна трибина во 
Харбор Фронт каде наста-
пи заедно со повеќемина 
канадски поети и писатели 
со расказот “Човекот во син 
костум“ на англиски јазик. 
Исто така своите посети 
Јовановски ги користеше и 
за средби со претставници 
на бројни македонски асо-
цијации како Здружението 
на децата бегалци, на маке-
донскиот Комитет за човечки 
права, на литературното дру-
штво “Браќа Миладиновци“...
   Посебен белег Мето Јо-
вановски остава со својата 
контрубуција во овој наш 
весник “Македонија“ каде 
тој на свој начин го изра-
зуваше незадоволството 
за негрижата на нашата 
Република Македонија кон 
нашите малцинства кои жи-
веат во соседните земји. 
“Во Стразбур се сретнав со 
претставници на повеќе ев-
ропски малцинства кои си ги 

бараа своите права. За жал, 
брачо Танасе, немаше никој 
од Македонија да бара пра-
ва за нашите малцинства во 
соседните земји“, пишуваше, 
меѓу другото во нашиот вес-
ник Јовановски во средината 
на 1985 година.
   Како резултат на неговите 
пишувања во “Македонија“  
(весникот нашироко беше 
читан и во Австралија), на-
шинците таму го основаа 
австралискиот Комитет за 
човечки права, а не долго по-
тоа на иницијатива на Здру-
жението на децата бегалци 
и со асистенција на “австра-
лиецот“ Стојан Сарбинов 
беше формиран и Македон-
ско-канадскиот комитет за 
човечки права.
   Меѓу најпознатите негови 
дела секако треба да се спо-
мнат романите  “Земја и тего-
ба“, “Сведоци“, “Слана во цу-
тот на бадемите“, “Орловата 
долина“ и “Крлежи“.
   Мето Јовановски во најмла-
дите години беше учител во 
Пиринска Македонија во вре-
мето кога државата Бугарија 
признаваше Македонци, ма-
кедонски јазик и македонска 
нација, а потоа извесен пе-
риод беше учител и во прес-
панското село Сливница.
   Мето Јвановски беше по-
гребан на селските гробишта 
во родното Брајчино.

Танас Јовановски
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На 11 декември оваа година, 
по кратко и тешко боледу-
вање на 73 годишна возраст 
почина кралицата на ром-
ската музика, македонскиот 
музички амбасадор во све-
тот, Есма Реџепова Теодо-
сиевска. Есма беше најголем 
промотор на ромската и на 
македонската музичка при-
казна насекаде низ светот. 
Таа ја доби титулата „Кра-
лица на ромската музика“, 
обезбедувајќи високо место 
меѓу ѕвездите кои се вброе-
ни во легендите. Таа е прва-
та жена која во 2013 година 
ја доби престижната титула 
„Национален уметник на Ре-
публика Македонија“, како 
трет добитник на ова најви-
соко државно признание.
Есма беше најмаркантното 
музичко име на македонска-
та, балканската и светската 
музичка фолк-сцена, таа 
беше жена која животот го 
посвети на хуманоста, чове-
кољубието и добрината. Же-
ната со божествениот глас 
почнувајќи од првото музичко 
откривање, благодарение на 
ангелскиот глас стана свет-
ски прифатена и призната, 
таа со песната, темпера-
ментот и ромскиот музички 
ритам го освои светот. Есма 
стана лесно препознатлив 
македонски бренд во светот 
со својата оригиналност и 
музичка виртуозност
Есма и нејзиниот сопруг Сте-
во Теодосиевски, светски 
познатиот армоникаш одр-
жале илјадници хуманитарни 
концерти за оние на кои им 
била потребна помош насе-
каде низ светот. Есма пеела 
за беспомошните во Индија, 
Мексико, Србија, Босна, 
Пакистан, Хрватска, Иран 
и други земји во светот, но 
најмногу во Македонија. Таа 
беше најголем промотор на 
ромската, особено на маке-
донската музичка приказна 
насекаде низ светот. Таа е 

најголем промотор на ром-
ската, особено на македон-
ската музичка приказна насе-
каде низ светот. Затоа, Есма 
Реџепова-Теодосиевска не 
случајно, ја нарекуваат вто-
ра Мајка Тереза.
Со право се вели дека ху-
маноста и борбата за мир 
со песна и благородни дела 
е основна содржина и бо-
гатство на животот на Есма. 
Со порака за мир, Есма со 
Ансамблот „Теодосиевски“ 
престојуваше во многуте 
кризни подрачја во светот, 
зафатени со војни, природ-
ни катастрофи, епидемии, 
охрабрувајќи ги и духовно 
помагајќи им на луѓето да ја 
пребродат кризата.
Инаку, македонската ес-
традна уметничка, Есма 
Реџепова-Теодосиевска е 
родена на 8 август 1943 го-
дина, во Скопје. Потекнува 
од сиромашно работничко 
семејство. Но, потеклото и 
историјата на нејзиното се-
мејство е интересно, пресел-
ничко, составено од повеќе 
нации, космополитско, во 
кое царувале трите најважни 
светски религии: еврејската, 
муслиманската и православ-
ната.
Биографијата на оваа извон-
редна пејачка, жена, хумани-
тарка, за која авторот на овие 
редови подготви опширна 
монографија (на македонски, 
англиски и ромски) е огле-
дало за животот и делото за 
неа и нејзиниот животен со-
патник Стево Теодосиевски. 
Есма и Стево најпосле си 
зеле парче време само за 
нив, само за двајцата главни 
носители на Ансамблот „Те-
одосиевски“. Есента, 1968 
година, решиле да го кажат 
своето судбоносно – ДА. 
Објавиле венчавка, и тоа 
двојна. Едната во Драчево, 
според традиционалните 
ромски обичаи, и втората, 
според желбата и очеку-

вањата на Паца, мајката на 
Стево, која сакала свадба 
според македонските – ко-
чански традиции.
Во сите земји ширум Земји-
ната топка прозвучела ром-
ската и македонската песна, 
носени од моќниот глас на 
Есма Реџепова-Теодо-
сиевска. Со години светот 
ја препознава по нејзината 
ретко убава песна „Зошто си 
ме мајко родила“ и „Чајорије 
шукарије“ (Убаво девојче) и 
одговорот на овие стихови 
е веќе кристално јасен дека 
таа е на овој свет поради 
една своја мисија – да пее, 
да облагородува, да пома-
га...
Тие немале време за одмор, 
бидејќи постојано заминува-
ле од една на друга госту-
вачка турнеја. Во годините 
на маестралниот подем на 
Ансамблот, добиле покана 
за повторно гостување во 
Индија од Романолошкиот 
институт, и за учество на Пр-
виот фестивал на ромската 
музика во градот Чандигар. 
Не само што поканата била 
прифатена, туку на пат кон 
Индија тргнале малку со 
авантуристички дух. Толку 
далеку решиле да тргнат со 
свое возило минувајќи низ 
какви сè не  предели, плани-
ни, реки и долини, снегови и 
дождови, и сè така, до пор-

тите на Чандигар. Или тоа 
со обична математика значи, 
дека извозиле 7,5 илјади ки-
лометри пат до Индија. Сите 
години заедно со Стево Те-
одосиевски, сè до неговата 
смрт,  одржале многубројни 
концерти по целиот свет. 
Меѓутоа, концертите во Ин-
дија ќе останат во трајно 
сеќавање. Имено, во Пенџаб, 
во 1976 година, од каде се 
корените на ромскиот јазик, 
Есма и Стево се прогласе-
ни за „Кралица и крал на 
ромската музика во светот“. 
Затоа тие изјавиле дека во 
Индија се чувствуваат како 
дома.
Меѓутоа, како што им при-
лега на „Крал и кралица“ во 
престолнината на Индија – 
Њу Делхи, висока чест и ужи-
вање им укажале, претседа-
телот и премиерот на Индија, 
Индира Ганди, примајќи ги во 
своите официјални резиден-
ции... Средбата била незабо-
равна. Многу спомени, многу 
искушенија. Таму, во Идија 
Есма ги нашла корените на 

својот ромски јазик, на свое-
то дамнешно потекло. Сето 
тоа Есма и Стево го почув-
ствувале со возбуда и оду-
шевување. Затоа, во нивните 
изјави рекле дека во Индија 
се чувствувале како дома во 
Македонија.
Во дел од биографијата 
на Есма Реџепова-Теодо-
сиевска, меѓу другото е запи-
шано дека таа како естраден 
уметник одржала илјадници 
концерти насекаде во све-
тот, околу шестотини компо-
зиции се трајно впишани на 
плочи касети и компакт-дис-
кови, отпеани на 20 јазици; 
телевизијата - како еден од 
електронските медиуми и 
има отстапено многу часови; 
има добиено повеќе од 2.000 
благодарници за хумано 
дело, затоа ја споредуваат 
со Мајка Тереза.
Таа е носител на златен 
и сребрен Титов медал за 
особени придонеси во култу-
рата во поранешна Југосла-
вија; добила златен медал 
за „Пејач на милениумот“, 

доделен во Москва во кон-
куренција на врвни пејачи 
од 83 земји; добитник е на 
наградите „13 Ноември“ и 
„20 Ноември“, освојувач е 
на наградата на УНИЦЕФ 
во Белград и носител на пр-
виот пасош од Детската ам-
басада  во светот; два пати 
била кандидат за Нобелова-
та награда за мир зад чија 
кандидатура се потпишале 
повеќе од 50 невладини ху-
манитарни институции од 
татковината и ширум светот; 
носител е на титулата „При-
мадона на европската песна“ 
и „Кралица на ромската пес-
на во светот“; добитник е на 
државната награда „Мајка 
Тереза“; добила „Орден за 
заслуги на Македонија“ и, 
исто така, добитник е на ти-
тулата „Национален уметник 
на Македонија“.
Во 2010 година Кралицата на 
ромската музика и светски 
признатата естрадна умет-
ница Есма Реџепова прими 
орден за заслуги од претсе-
дателот на Македонија Ѓорге 
Иванов за нејзината досе-
гашна работа во музиката, но 
и за нејзините хумани дела и 
филантропски активности.
По тој повод нејзината скром-
ност ќе рече: „Ова високо 
признание не го добивам јас, 
туку го добиваат граѓаните на 
Македонија, затоа што секо-
гаш сум присутна во нивните 
домови. Ова не е само при-
знание за мене, туку призна-
ние на сите националности 
кои живеат во Македонија“.

Пишува СЛАВЕ КАТИН

Есма ни одржа лекција 
како се сака Македонија

Претседателот Ѓорѓе Иванов, Министерката за Култура Елизабета Канчевска Милевска, 
Градоначалникот на Скопје Коце Трајановски, голем број на политичари и естрадни умет-
ници за последен пат се збогуваа со Есма Реџепова - Теодосиевска.
На комеморативната седница на Советот на Град Скопје, посветена на кралицата на 
ромската музика, виолинистот и естраден уметник Зоран Џорлев, рече дека Есма беше 
50 години врвен естраден уметник, јубилеј кој ретко кој може да го оствари.
Ја изгубивме личноста која беше еден од најголемите претставници на Македонија во 
светот, посочи градоначалникот Трајановски.
На местото на кое што вообичаено седеше Есма, беше поставено бело цвеќе. Во холот 
на Град Скопје беше отворена и книга на жалост, во која сочуство изразуваа присутните 
на комеморацијата.

Погребот на посмртните останки на кралицата на ромската музика беше извршен на град-
ските гробишта во Бутел.

Македонска Заедница

Есма-македонската кралица на ромската музика  замина во легендите

Честит Божик 
и Среќна Нова 2017 година

Посетете ја нашата веб старница:www.macedonianhistory.ca
Јаветете се на телефон:  (416)755-3117

или по е-пошта : info@macedonianhistory.ca

Со љубов и почит кон татковината од претседателот на 
Канадско-Македонското историско друштво 

Тони Марковски со управата. 
Ви благодариме! 

Ако ја знаеме и разбереме историјата, многу ќе ни 
помогне подобро да ја градиме иднината.

Затоа браќа и сестри мили,
Дојдете и станете активни

Со сите свои сили.
Нека ве гледа, чита и памети

Челадта ваша,
Во историјата македонска наша. 
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Даме Груев
Дамјан Јованов Груев – Даме 
(с. Смилево, Битолско, 19. I 
1871 – врв Петлец, кај с. Ру-
синово Малешевско, 23. XII 
1906) – Револуционер и на-
ционален деец. Револуцио-
нер со душа и со срце, верен 
на идејата од која се водеше, 
за која се бореше и за која 
загина - ослободување на 
македонскиот народ. Целиот 
свој живот беше со народот, 
првенствено како негов учи-
тел, а потоа и како еден од 
основачите на Внатрешата 
македонска револуционер-
на организација. Даме беше 
столбот на кој се потпираше 
народноослободителното 
движење, посебно Внатреш-
ната македонска револуцио-
нерна организација. Тој беше 
инспиратор и организатор 
на народноослободителната 
борба во тој период, посебно 
на Илинденското востание 
во 1903 година.

Само неколку личности од 
илинденскиот период во на-
родот останале врежани како 
нивни апостоли и водачи. Пр-
виот апостол е Гоце Делчев, 
а вториот е Даме Груев. Еден 
со друг се надополнуваа. 
Мајка им беше Македонија. 
Целиот свој живот и го посве-
тија, и на олтар го положија, 
загинаа за Македонија. 

Даме груев е роден во 1871 
год. во с. Смилево, Битолско. 
Татко му Јован бил по про-
фесија ѕидар. Се претпоста-
вува дека имал мијачко по-
текло, од с. Селци. Основно 
учлшпте завршил во родното 
село. а гимназија, од I до IV 
клас, во Битола, од V и VI 
клас во Солун, во машката 
гимназија „Св. Кирил и Ме-
тодиј“. Во 1887/1888 година 
учествувал во големиот бунт 
на учениците на солунската 
гимназија, за запирање на 
бугаризацијата и за настава 
на македонски народен го-
вор. Во јануари 1888 година, 
заминува со поголема група 
од 19 души, меѓу кои Петар 
Поп Арсов, во Белград. Об-
разованието го продолжува 
во Гимназијата во Белград, 
каде учествува во бунтот 
против режимот на србиза-
ција на македонските учени-
ци. Во 1891 година оди во 
Софија, каде студира исто-
рија на Високото училиште.
Идејата Даме целосно да 
се посвети на македонско-
то дело, особено доаѓа до 
израз за време на неговите 
студии во Софија. Верен на 
идејата која го водеше, за 
афирмирање на македонска-
та национална посебност и 
за одбрана на македонските 
национални интереси, со не-
колку македонски студенти 
формирал група, која деј-
ствувала под името Млада 
македонско книжевна дру-
жина (ММКД). Група во која 
биле Петар Поп Арсов, Пере 
Тошев, Иван Хаџи Николов и 
др., го издавала списанието 
“Лоза”. 

Во Софија со неколку исто-
мисленици од кругот околу 
„Лоза“, создаваат „Дружба“ , 
чија цел им е по завршување-
то на учењето да се приберат 
во Македонија, каде имаше 
голема потреба од сили на 
интелигенцијата. Среде тој 
интимен круг се раѓа идејата 
да се издигне револуционер-
на организација во Македо-
нија. Во Софија главните 
членови на „Дружбата" беа 
Хр. Поп Коцев, Д, Мирчев, 
Никола Дејков и Поп Арсов, 
кои со Даме се стремеа да 
бараат примена на член 23 
од Берлинскиот договор. 

Даме Груев, кој во овој 
период е доста активен 
(членува и во социјали-
стичката група), станува 
сомнителен и по уби-
ството на бугарскиот 
министер за финансии 
Христо Белчев, веднаш 
бил затворен заедно со 
неколку другари. Во за-
твор поминува 15 дена, 
по што бил ослободен. 
Во меѓувреме додека 
бил во затвор, поради 
неговите напредни идеи, 
агитирањето и одбивањето 
да служи војска, Даме груев 
во 1891 година бил исклучен 
од Високото училиште.

Веднаш по излегувањето од 
затвор, Даме Груев во април 
1891 година се вратил во 
Македонија. Кога доаѓа во 
Битола, одвај имал 20 годи-
ни, но веќе имал јасна свест 
за тоа што треба се направи 
за остварување на големата 
идеја за ослободување на 
Македонија. Формирал ре-
волуционерно друштво од 
младите учители. Слично 
како и во Софија, Даме уште 
во текот на летото во Битола 
формира „Дружба", во која на 
почетокот беа: Лука Џеров 
(од Битола, беше заврпшл 
V или VI клас во солунската 
гимназија), Неделко Дамја-
нов (од Битола, учигел), 
Дуртанчев (учител, род. од 
Битола), Никола Кочов (учи-
тел од Битола) и др. Приста-
пиле кон изработка на устав, 
но тогашниот архнмандрит, 
владиката Козма, го попре-
чил натамошното јакнење на 
Дружбата. 

На Груев не му било дозво-
лено да остане во Битола, 
па откако бил назначен за 
егзархиски учител во родно-
то место, прво заминува во 
Смилево каде држи Школо 
за возрасни, а потоа, во 1892 
година, заминува во Припеп. 
По доаѓањето во Прилеп, 
Даме наидува на козерва-
тивна средина кај неговите 
колеги, учители, кои го по-
пречуваат во неговата рево-
луционерна дејност. Набрзо 
сфатил дека за развивавње 
на револуционерната свест 
треба плодна почва, а во 
тоа време, најпогоден бил 
Солун затоа во летото 1893 

година се вратил во 
Солун каде работи 
како коректор во 
печатницата 
на Коста Са-
марџиев.

Груев со 
Петар Поп 
Арсов и со 
Иван Хаџи 
Н и к о л о в 
ф о р м и -
рале Ма-
к е д о н с к а 
р е в о л у ц и о -
нерна група во 
која влегле: Андон 
Димитров, Хри-
сто Батанџиев 

(двајцата учители) и д-р 
Христо Татарчев (лекар) и ги 
поставиле основите на Ма-
кедонската револуционер-
на организација. Даме бил 
иницијаторот за основач-
ката средба на ВМОРО на 
23 октомври 1893 година во 
Солун, а на конститутивниот 
состанок на 7. I 1894 година 
Груев станал прв секретар 
на Централниот Комитет. 

Одамна свесен дека без 
културна слобода и издигну-
вање нема ни национално 
ослободување, од Солун 
во 1894 година заминал во 
Штип како главен учител во 
трикласно училиште. Тука за 
првпат се сретнал со Гоце 
Делчев (учител во штипското 
Ново Село) и Туше Делии-
ванов. Како учител, близок 
до народните маси, заедно 
со неговите истомисленици, 
работел на организирање на 
населението за остварување 
на долгоочекуваниот сон. Во 
летото 1894 започнал да ги 
формира првите ревулуцио-
нерни комитети. 

По разговорите во Софија со 
раководството на Врховниот 
комитет на македонската 
емигрантска организација 
во Бугарија и во Цариград со 
егзархот во 1895 година се 
уверил дека Македонската 
револуционерна организа-
ција не само што неможела 
да смета на поддршка туку 
и претстоело жестоко конф-
ронтирање. Од основањето 
на тајната македонска ре-
волуционерна организација 
и првиот Централен коми-
тет, цели шест години Гру-
ев неуморно ја обиколува 
Македонија и го организира 
населението примајќи нови 
приврзеници, според пропи-

сите на Уставот.

Во 1895 година бил назначен 
за училишен инспектор и се 
враќа во Солун. Се активира 
во работењето на Органи-
зацијата со што го воведува 
шифрарникот. Османлиски-
те власти во 1898 година го 
протерале во Битола, каде 
што бил уапсен во месец 
август 1900 година, во врска 
со Попставревата афера. 
Осуден бил на 10 години за-
твор. Од затворот во Битола 
ја продолжува својата актив-
ност. Одржувал врски, давал 
инструкции и раководел со 
Месната организација. Во 
мај 1902 година, бил преф-
рлен од Битола во затво-
рот во Подрум-Кале (Мала 
Азија), каде што бил заедно 
со Христо Татарчев и Христо 
Матов. Десет месеци потоа 
(март 1903) бил амнестиран 
и се вратил во Македонија 
(во Смилево). Кратко време 
потоа заминал во Солун, 
каде што имал средба со 
Гоце Делчев. Делчев никако 

не успеал да го нагово-
ри Груев за отповику-

вање на јануарската 
одлука на ЦК на 
ТМОРО за кре-
вање неподготве-
но востание. 

Груев не отста-
пил и пред силата 
на аргументите 
и пред инсисти-
рањето на Дел-
чев. Преземајќи 
ја фаталната од-
говорност, разго-
ворот со Делчев 
ќе го заврши со 

зборовите: „Доста 
е, подобро ужасен 
крај, отколку ужас 

без крај!“ Сигур-
но бил свесен 
за сите окол-
ности околу 

В о с т а -

нието, но и за тоа дека Ма-
кедонија, последна на Бал-
канот, ја добива шансата да 
биде ослободена и да фор-
мира, по долго време, своја 
држава. Сепак, Илинденско-
то востание, со кое практич-
но раководеше тој, ќе остане 
забележано како восташе во 
кое е формирана првата ре-
публика на Балканот.

На Смилевскиот конгрес 
одржан на почетокот на мај 
со кој претседавал Груев, 
бил избран Главен воста-
нички штаб на Битолскиот 
револуционерен округ. Меѓу 
членови на Главниот штаб, 
Анастас Лозанчев, Борис 
Сарафов, бил избран и Даме 
Груев, кој бил задолжен 
за бранење Смилевското 
подрачје. Учествува во до-
несувањето на одлуката 
за датумот на кревање на 
Илинденското востание. 
Самиот чин на кревање на 
востанието на 2 август 1903, 
Даме Груев го доживеал како 
историски миг за македон-

скиот народ, кој бил решен 
по секоја цена да се бори и 
да се избори за слобода и за 
своја држава. Но во борбата 
за национално ослободу-
вање ги доживеал и ужасите 
на страдањата на својот на-
род. На 14 август одбраната 
на Смилево била пробиена, 
а востаниците заедно со на-
родот се повлекле на повисо-
ките места на Бигла планина. 

По неколкумесечните исцр-
пувачки борби со огромната, 
модерно вооружена неприја-
телска армија, Главниот вос-
танички штаб донел одлука 
за запирање на Востанието 
со цел народот да се поште-
ди и да се зачуваат силите 
и кадрите на движењето. 
Духот на Востанието ќе се 
преточува и за време на 
НОБ, кога, покрај другото, и 
многу партизански единици 
ќе ги добијат имињата на 
великаните од илинденскиот 
период: Гоце, Даме, Јане... 
Илинден ќе стане симбол 
на македонскиот непокор и 
светилиште за сите оние, 
без оглед на народноста 
и други предзнаци, на кои 
слободата им е во преден 
план.

Даме си остана чист ма-
кедонски национален ре-

волуционер. Веруваше дека 
Европа ќе помогне во осло-
бодувањето на Македонија. 
Но како и други пред него 
се излажа. По Востанието 
Груев останал во Битолско 
со народот за да работи на 
консолидирање на Органи-
зацијата. Се застапувал да 
продолжи да функционира 
Организацијата, централи-
зирана како тајна држава во 
османлиската држава, како 
„подземна Република“. Во 
1905 година претседавал на 
Општиот конгрес на Револу-
ционерната организација и 
бил избран за член на Цен-
тралниот комитет. Сакал да 
се надминат поделбите но 
постигнатото единство на 
Конгресот траело кратко. 
Груев одлучил да се врати 
на теренот во Македонија. 
Загинал во борбата на вр-
вот Петлец кај с. Русиново 
(Малешевско). Населението 
од Русиново го погребало 
во дворот на селската црква. 
Подоцна неговите телесни 
останки биле пренесени во с. 
Смилево.

Македонски херои

Дамјан Јованов Груев – Даме (с. Смилево, Битолско, 19. I 1871
 врв Петлец, кај с. Русиново Малешевско, 23. XII 1906)
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Управата на црквата Св. Недела 
од Ејџекс со претседателот Ристо 
Трифуновски и женската секција 

предводена од Марија Ангелевска ве 
информираат за  најважните јануарски 

активности:

- На 5 јануари годинава во црквата ќе 
биде организирано традицоналното 

Коледе;

-На 7 јануари по повод раѓањето 
Христово Божик, во црквата ќе бидат 

одржани традиционалните свети 
богослужби;

 
- 

На 15 јанури по службата, а по повод 
празникот Василица во банкетната сала 

ќе има дневна забава.
Повелете на богат ручек и музика во 
живо, а ќе бидете изненадени и со 

празнична лотарија.
Цената на билетите изнесува  25 

долари по лице.

За повеќе информации јавете се и 
резервирајте на телефон 905 426 5355 

или на  647 895 7451.

Среќни Новогодишни и Божикни 
празници со желби за добро здравје 

и напредок во сите македонски 
семејства Ви посакуваат членовите 

на црквната управа од МПЦ  Св. 
Недела во Ејџакс со претседателот 

Ристо Трифуновски и членовите 
на женската секција под водство 

на претседателката Марија 
Ангелевска.
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Apartments for senior citizens 55+
-Fully renovated one bedroom suites with full kitchen and 

bathroom with shower stall especially designed for seniors,
 -balcony or patio walk out

-monthly meal plan available (breakfast, lunch and dinner)
-Subsidy available upon request and availability

-Outdoor parking available
For more information please call Zlatka Cokov or 

Margarita Donakovski at 416-755-9231
ZCokov@CanadianMacedonianPlace.com or 

MDonakovski@CanadianMacedonianPlace.com

850 O’ Connor Drive
Toronto On M4B 3L6

Kire Boseovski, CCC
Chef Kire is a certifi ed Chef De 
Cuisine, who graduated from 
Culinary Management at Hum-
ber College in 2003 with hon-
ours. He also received the Gay 
Lea Award for Leadership. Fol-
lowing his accomplishments at 
Humber, he continued to win 
several more throughout the 
years. Some of these include:

1. 2003 Toronto Culinary Sal-
on Category Winner and Gold 
Medalist
2. 2003 Ontario Junior Cook 
Off-Silver Medalist
3. 2004 Toronto Culinary Salon 
Gold medalist Best in Show 
Grand Gold
4. 2004 Ontario Cook Off 
Bronze Medalist
5. 2005 Culinary Salon Cat-
egory Winner and Gold Medal-
ist
6. 2005 Culinary Cook Off Sil-
ver Medalist
7. 2006 Culinary Salon Silver 
Medalist
8. 2015 Canadian Culinary 
Salon Bronze Medalist

Chef Kire began to develop 
his career before graduating, 
working for the Hilton Suites in 
Markham, Ontario from 2002 
to 2006. He then spent a year 
working at Nottawasaga Inn as 
an Alliston Sous Chef.
From 2007-2009 Kire was an 

Executive Sous Chef for York 
Downs Golf and Country Club. 
Continuing for clubs, he later 
became a Sous/Acting Chef for 
Granite Club from 2007 until 
2010.
Becoming an LTD Executive 
Chef was next on his list as he 
served as a Java Caterer for 
one year after leaving Granite 
Club. From 2011 to 2012, Kire 
was the Corporate Chef for IM 
Hospitality and Airport. Cur-
rently, Kire is a Sous Chef for 
Woodbine Entertainment and 
has been since 2012.
While at Granite Club Kire 
joined Java Cafe and Catering 
and became the executive 
Chef.
After a call from Humber in end 
of 2010, Kire new a new path in 
his career was born. 
He began teaching in 2011 
and worked with Airport East 
Restaurants as a corporate 
chef. He stayed with Airport 
East Restaurants from January 
2011 to May 2012. Then In April 
2012, Executive Chef Joseph 
Lesch of Woodbine Casino 
offered Kire a position in May 
2012. Kire still is with woodbine 
and Humber college. Kire 
also opened his own Catering 
company and provides meals 
at the Canadian Macedonian 
Place as well as catering.

Humber College set out 
on a mission to achieve 
world gold at the 2016 
IKA Culinary Olympics.
The team comprised of 
Humber Faculty, Alumni, 
and students that were 
compiled by the scholl. 
Chef James Bodanis 
Team Manager had to 
piece through many can-
didates but after must 
consideration choose 

Chef David Baker 
(executive Chef Deer-
hurst Resort) as team 
Captain, Faculty Chef 
Kire Boseovski(Chef 
Woodbine Casino 
Racetrack) Core team 
Member, Students and 
recent Alumni chosen 
were Johnathan Brum 
Core Team Member, 
Vince Capiutano Sup-
port Member , Alyssa 

Muir Support Member 
,and Anna Lisa Lavatto 
Support Member .  
Pastry was head By 
Chef Demethu Per-
ara and Chef Joseph 
Kumar.
The team was brilliant 
and worked together for 
the Gold. Three years of 
preparation and practi-
cing. It was tedious but 
in the end, GOLD!!!

Humber College was 
Victorious..
Chef Kire Boseovski 
a proud Macedonaian 
and Son of Otec Trajko 
Boseovski, said," This 
was not from the sandy 
beaches of Brazil" But 
from the hot kitchens in 
germany." A team that 
comes from teachers 
and students that install 
team work and dedica-

tion made this so pos-
sible.
When I heard Humber 
College Gold medal I 
was thrilled, I did it one 
of my life goals com-
plete..to win an Olympic 
Gold. 

So much support from 
my family and friends

October 22-26 2016 IKA culinary Olympics took place

Chef Kire Boseovski did his part and coincided 
with a team and achieved the glorious top prize

Happy New Year from Teodora Taleski
During the past year, I started 
creating my own songs. As 
soon as I write them I already 
know how I want the melody 
to go. I can't wait to put them 
out in public! From a Christmas 
show last year, to a show in 
April, I became the headliner 
for another concert in Nov-
ember. There, I sang 4 of my 
original songs and about 7 cov-
ers, which one of them was a 
duet. I worked so hard in mas-
tering the songs I chose to sing 
to the best of my ability and I 
just couldn't wait to perform. I 
love the stage and once it was 

over I was sad. But I knew 
there were still other opportun-
ities to look forward to. On the 
date of my November concert 
my family was there to support 

me, and some of my 
friends and teachers 
were also there to 
support and encour-
age me. There were 
several producers in 
the audience, some 
from Toronto some 
from Windsor. One 
producer worked on a 
big musical production 
that the Walkerville 
Theatre puts on every 

year through the University of 
Windsor and he approached 
me and asked me to partici-
pate in his Christmas show. A 
two day event for 17 and 18 

December. I was very happy 
to take on this new experi-
ence and to work with different 
people. I love experiencing 
new paths in life. I loved this 
experience of working hard 
and meeting new people. I 
have been in many musicals 
in which this one was in similar 
form, but very much advanced 
from the ones I've been in from 
my school. I loved the form and 
costume changes and how 
everything was top-of-the-line 
production. I hope there are 
other experiences for me like 
this one and I hope there can 
be even more.
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Recipes by Marija
Marija Angeleski

Fried Chicken with Any Kind of Vegetables
Ingredients:
1 piece 6-7 oz. chicken breast
1/2 cup. panko bread crumbs
1 tbsp. fl our
1 egg
1/4 cup milk
salt, pepper, oregano, lemon, 
garlic and red Spanish paprika 
to taste

vegetable oil to fry
Preparation:
Take the chicken and cut a 
slit into it, long way, but not all 
the way through, just leave it 
open.
Take the dry ingredients and 
spread all over chicken.
Mix together eggs and milk.
Take the chicken and place it 

in the fl our, then dip it into the 
eggs and milk.
Then bread it with the panko 
bread crumbs.
Take a heavy pan/skillet and 
pour some vegetable oil on 
high.
Place the chicken in the frying 
pan and turn to medium meat.
Cook on medium for 5 - 6 
minutes, on each side.

Take it off the heat and place 
on serving plate.
You can serve this lovely 
chicken with any kind of side, 
vegetables, rice or potatoes.
You can even slice it up and 
place it in a salad.

Homemade Holiday Strawberry Tiramisu
Serves 4 people.
Ingredients:
1 pkg, strawberries, chopped
4 tbsp. dark rum (you can also 
use other kinds of liquors, 
Kaluha, Bailey's, etc...)
1 pkg. (3 oz.) soft ladyfi ngers
3/4 cup prepared espresso or 
strong coffee
1 cup mascarpone OR 
softened cream cheese
3/4 cup heavy cream, whipped

1/3 cup sugar
2 oz. bittersweet chocolate, 
fi nely chopped or powdered.

Preparation:
- In small bowl combine 
strawberries and 1 tbsp. rum, 
leave to the side to marinate 
for 30 minutes.
- During this time, line up 4 
individual serving glasses (like 
the ones pictured above) and 

line them with 6 ladyfi ngers 
each.
- Then in a measuring cup 
combine the espresso and 
remaining 3 tbsp. of rum. Take 
out 1/4 of this mixture and set 
aside.
- Then take the rest of the 
mixture and brush it over the 
ladyfi ngers individually.
- In a medium bowl stir 
together the mascarpone 
cheese, heavy cream and 

sugar until nicely smooth.
- Here pour in the reserved 1/4 
of the espresso-rum mix and 
the marinated strawberries.
- Now take Tiramisu mix and 
spoon it into serving glasses.
- Sprinkle with chocolate 
powder and whatever else 
you'd like.
- You can also decorate 
with leftover strawberries, 
blueberries or whatever else 
you'd like.

Let the Tiramisu chill for about 
an hour before serving.. and 
enjoy with a nice cappuccino 
coffee.

*Very nice to enjoy for holiday 
family gatherings.. or anytime!
**To make a larger portion for 
the whole family, double the 
ingredients and ladyfi ngers 
depending on size of pan!

Traditional Macedonian Beef Stew with Potatoes

Ingredients:
2 lbs prime beef - cubed
1 full cup chopped onions
1/2 cup carrots - chopped
1/2 cup green bell peppers 
1/2 cup celery
1 large fresh tomato - peel and 
chopped
1 tbsp. chopped garlic
1/2 tbsp. Spanish red paprika
2 tbsp. fl our
salt to taste
1/4 cup vegetable oil

black pepper to taste
2 tbsp. green peas
1 tbsp. parsley for decoration
4 medium potatoes - peel and 
chopped into cubes
Preparation:
Take the meat and wash it a 
couple times with cold water, 
place it in a pot and fi ll with 
water, place on stove top on 
high to bring to boil.
When it boils pour out the 
water in the pot, wash the 
meat a couple more times, 

then fi ll with water again fi ll 
it up three fi ngers above the 
meat.
Put it back on the stove, 
sprinkle salt, red paprika and 
vegetable oil. Also place here, 
all chopped ingredients.
Bring to boil once again, and 
let it boil for 1 - 1.5 - 2 hours, 
until meat is tender.
Then put in the cubed 
potatoes and keep it on high 
cooking, until potatoes are 
tender, not too soft (so they 
can mash) but tender.

Take the fl our in one bowl, 
pour in very, very cold water, 
just to mix it to make it a thin 
liquid. Mix it well so there are 
no clumps, and pour it in the 
beef stew while mixing.
This is will turn the beef stew 
liquid into gravy form and have 
that sort of texture.
Once it becomes like this, stop 
pouring in the fl our mix.
Leave it to boil a couple 
minutes and take off heat. 
Lastly, sprinkle some black 
pepper to taste, with some 

parsley.
You can eat this on its own, 
over rice, pasta, beans or 

coleslaw.
* I plated it over pasta with 
coleslaw on the side.

 Mixed Bow-Tie Salad with Fried Red Trout
Ingriedients:
1 piece 4 oz. Red Trout
1 serving mixed salad
couple pieces of cucumbers 
on top
couple pieces of tomatoes
1-2 pieces of red onions
1/2 cup boiled bow-tie pasta

salt and pepper to taste
1 tbsp. olive oil for dressing
1 tsp. balsamic vinegar for 
dressing
1 tsp. lemon juice
mix together and leave off to 
the side to pour on later.
Preparation:

Take salt, pepper, lemon and 
garlic and sprinkle on the red 
trout.
With a little oil on a frying pan, 
fry both sides of the trout on 
very high (2-3 minutes).
Cool off on the side.
Take the salad on the plate 
with tomatoes and cucumbers, 

and pour on top the bow-tie 
pasta.
Take the trout, cut in pieces 
and place on top.
Take the dressing you made 
earlier and pour all over.
A very tasty and light dish you 
can serve quick!
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РФМ ја исплати премијата од 10.000 евра 
на женската сениорска репрезентација 

за пласман во баражот за СП

23 ДЕКЕМВРИ, 2016
Ракометната Федерација на 
Македонија ја исплати пре-
мијата од 10.000 евра на 

женската сениорска репре-
зентација, за пласман во ба-
ражот за СП Германија 2017.
Успешниот настап во квали-

фикациската група што се 
играше на Фарски Острови, 
им обезбеди пласман на на-
шите репрезентативки на ба-
раж-натпреварите кои ќе се 
одиграат во јуни 2017 годи-
на, во чии рамки најпрво ќе 
бидат домаќини на Швеѓан-
ките, додека вториот натпре-
вар ќе се игра на гостински 
терен.
Победниците од бараж-дво-
мечот ќе осигураат пласман 
на Светското Првенство Гер-
манија 2017.

На свеченост во МНТ доделени наградите на 
„Најдобри во македонскиот фудбал за 2015/2016“

Бесарт Ибраими е најдо-
бриот играч во Македонија 
за сезоната 2015/16, напаѓа-
чот на Шкендија и на маке-
донската репрезентација ја 
освои и наградата за најдо-
бар стрелец во изборот на 
Фудбалската федерација на 
Македонија. 
Илија Несторовски го доби 
признанието за најдобар 
репрезент на македонскиот 
фудбал.
Во име на Ибраими, награди-
те ги прими неговиот татко, 
а Несторовски преку видео 
порака се заблагодари за на-

градата.
„Оваа година 
беше мошне 
успешна за мене. 
Како прв стрелец 
на Интер Запре-
шиќ во хрват-
ското првенство 
успеав да стасам 
до Серија А во 
составот на Па-
лермо, со што ми 
се оствари сонот. 
Се надевам на 

уште повеќе успеси во идни-
на. Благодарам за награда-
та и честитики за сите што 
заслужија признанија", рече 
Несторовски.
Репрезентацијата на Ма-
кедонија до 21 година која 
оствари историски резултат 
и се пласираше на ЕП во 
Полска доби специјална на-
града, а селекторот Благоја 
Милевски е најдобар тренер 
за сезоната 2015/16.
„Голема благодарност до 
сите што се заслужни за 
успехот, кој е неверојатен. 
Најголема благодарност до 
оние што се најзаслужни за 
ова признание. Секоја чест 
момци и уште еднаш Ви бла-
годарам“, рече Милевски.
Сите награди за сезоната 
2015/16
Најдобар фудбалер: Бесарт 
Ибраими (Шкендија)
Најдобар репрезент на 
мак-фудбалот: Илија Несто-
ровски (Палермо)
Најдобар тренер: Благоја 
Милевски (Македонска ре-
презентација до 21 година)
Најдобар стрелец: Бесарт 

Ибраими (Шкендија)
Специјално признание: Ма-
кедонска репрезентација за 
играчи до 21 година
Најдобар стрелец кај дамите: 
Афродита Салихи (Драгон 
2014)
Најдобра фудбалерка: Тео-
дора Димовска (Драгон 2014)
Најдобар тренер во женскиот 
фудбал: Илија Мандаров 
(Драгон 2014)
Најдобар стрелец во младин-
ски фудбал: Александар Ми-
шов (Академија Пандев)
Најдобар фудбалер во мла-
динска категорија: Елиф Ел-
мас (Работнички)

Најдобар клуб во младински 
фудбал: Вардар
Најдобар тренер во младин-
ски фудбал: Југослав Трен-
човски (Академија Пандев)
Најдобар играч во футсал: 
Игор Леовски (Железарец)
Најдобар тренер: Иван Божо-
виќ (Железарец)
Најдобар фудбалски работ-
ник: Сергеј Самсоненко (Вар-
дар)
Најдобар судија: Димитар 
Мечкаровски (Скопје)
Награда за фер-плеј: Хори-
зонт Турново
Награда за животно дело: 
Љубисав Иванов Ѕинго

СПОРТ

ФФМ  - Фудбалска Федерација на 
Македонија

Резултати од минатото коло
04.12.2016    ФК ШКУПИ- 1927 0 - 2 ФК МАКЕДОНИЈА Ѓ.П 1932
04.12.2016    ФК БРЕГАЛНИЦА 2008 0 - 0 ФК РАБОТНИЧКИ
04.12.2016    ФК ПОБЕДА 0 - 2 ФК РЕНОВА
04.12.2016    ФК ШКЕНДИЈА 1 - 0 ФК ПЕЛИСТЕР
04.12.2016    ФК ВАРДАР 1 - 1 ФК СИЛЕКС

Следно коло
14:00 19.02.2017   ФК ВАРДАР -  ФК ШКУПИ- 1927
14:00 19.02.2017   ФК ШКЕНДИЈА -  ФК СИЛЕКС
14:00 19.02.2017   ФК ПОБЕДА -  ФК ПЕЛИСТЕР
14:00 19.02.2017   ФК БРЕГАЛНИЦА 2008 -  ФК РЕНОВА
14:00 19.02.2017   ФК МАКЕДОНИЈА Ѓ.П 1932 -  ФК РАБОТНИЧКИ

Прва Македонска Фудбалска Лига

Табела - Прва МФЛ - Коло 18
Тим                                   Поз  Коло  Поб  Нер  Пор    Г.Р.  Поени
ФК ВАРДАР                    1       18      12 5       1     21 41
ФК ШКЕНДИЈА                    2       18      11 4       3    15 37
ФК ПЕЛИСТЕР                    3       18       8 5       5     9 29
ФК РАБОТНИЧКИ                    4       18       8 4       6     7 28
ФК СИЛЕКС                    5       18       5 9       4    -1 24
ФК РЕНОВА                    6       18       5 8       5     1 23
ФК ШКУПИ- 1927                    7       18       3 7       8    -8 16
ФК ПОБЕДА                    8       18       3 6       9   -11 15
ФК МАКЕДОНИЈА Ѓ.П 1932    9       18       3 6       9   -17 15
ФК БРЕГАЛНИЦА 2008   10      18       1 8       9   -16 11

РАКОМЕТНА 
ФЕДЕРАЦИЈА НА 

МАКЕДОНИЈА

СЕНИОРСКИ ЛИГИ 
ВИП СУПЕРЛИГА МАЖИ (2016/17)

П     ЕКИПА             Н      П Р     И ДГ    ПГ   ГР       Б
1  Пелистер             14     11 1      2     402   332   70       34
2  Охрид 2013             14    10 1      3 401  339   62       31
3  Еурофарм Работник         14      9 1      4 398  339   59       28
4  ГРК Борец             14      7 2      5 417  385   32       23
5  Прилеп 2010             14      6 2      6 402  405   -3        20
6  Радовиш             14      6 1      7 359  360   -1        19
7  Пролет 62             14      6 1      7 352  367   -15      19
8  Металург 2             14      5 3      6 401  413   -12      18
9  Вардар Ј.             14      3 2      9 350  381   -31      11
10 Работнички             14      0 0    14 304  465   -161    0

ПРВА ЛИГА МАЖИ (2016/17)
П     ЕКИПА     Н П    Р И    ДГ ПГ    ГР     Б
1   Младост    10 8    2 0    302 240  62    26
2   Вардар 2    10 8    1 1    307 243  64    25
3   Риниа М    10 7    1 2    306 260  46    22
4   Куманово   10 7    1 2    299 261  38    22
5   Преспа 2010   10 5    1 4    309 313   -4    16
6   Македонија ЃП   10 4    1 5    294 299   -5    13
7   Струга                    10 4    1 5    251 272  -21    13
8   Спартак   10 3    3 4    251 255  -4    12
9   ГРК Тиквеш   10 2    0 8    249 276  -27      6
10  Партизан   10 1    0 9    214 319 -105      3

ЖЕНСКА ЛИГА (2016/17)
П      ЕКИПА          Н    П    Р    И    ДГ    ПГ    ГР       Б
1  ЖРК Металург         12  12    0     0    387   208   179    36
2  ЖРК Вардар СЦЈС       12  10    0     2    377   255   122    30
3  ЖРК Куманово         12    8    0    4    310    294     16    24
4  ЖРК Прилеп         12    5    0    7    257    293    -36    15
5  ЖРК Гевгелија         12    3    0     9    227   295    -68      9
6  ЖРК Овче Поле         12    2    0   10   240    336    -96      6
7  ЖРК Пелистер         12    2    0   10   224    341   -117     6

   #                Екипа                                         он         пн           зн         кз           кп            кр              бод

Лино Червар го скрати списокот на 
21 ракометар

Селекторот на Машката 
сениорска ракометна репре-
зентација на Р.Македонија, 
г-дин Лино Червар го објаву-
ва списокот на ракометари 
за подготвителниот период 
за настап на СП
Франција 2017, што ќе 
се одржи во Скопје од 
02.01.2017 до заминувањето 
за Франција.
Список на повикани ракоме-

тари:
1. Кирил Колев
2. Благојче Трајковски
3. Никола Митревски
4. Дејан Манасков
5. Гоце Ојлески
6. Гоце Георгиевски
7. Мартин Поповски
8. Стојанче Стоилов
9. Никола Маркоски
10. Жарко Пешевски
11. Велко Маркоски

12. Филип Талески
13. Марко Неловски
14. Кирил Лазаров
15. Филип Лазаров
16. Филип Миркуловски
17. Стефан Дрогришки
18. Ристо Арнаудовски
19. Ласко Андоновски
20. Мартин Велковски
21. Влатко Митков

Селектор,
Лино Червар
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Успехот на младата фудбалска 
репрезентација ја одбележа 2016-та

Годината која изминува 
мина во знакот на младите 
македонски фудбалери, кои 
обезбедија пласман на Ев-
ропското првенство. Во 2016-
та шахистите на Алкалоид 
станаа европски шампиони, 
одбојкарите го задржаа трен-
дот на добри резултати, ко-
шаркарите се изрезилија и 

не успеаја да се пласираат 
на наредното ЕП. Поединеч-
но годината беше успешна 
за Лина Ѓорчевска, Кире 
Лазаров, Дејан Недев, Томи 
Стефановски.
      Репрезентацијата на 
Македонија, играчи до 21 
година, со селекторт Бла-
гоја Милевски, се запиша во 
фудбалската историја, отка-
ко избори пласман на Евро-
пското првенство во Полска 
наредната година. Младин-
ците брилијантно ги одиграа 
квалификациите и како по-
бедници на групата се најдоа 
меѓу 12-те репрезентации 
кои ќе се борат за европската 

титула во оваа конкуренција.
Шахистите на Алкалоид из-
минатиот месец се искачија 
на европскиот врв, откако 
го освоија Европскиот куп, 
најсилното континетално 
клупско натпреварување. 
Историскиот успех Алкало-
ид го оствари во состав: ВМ 
Лирен Динг, Кина (2.764), ВМ 
Дмитри Андрејкин, Русија 
(2.736), ВМ Павел Ељанов, 
Украина (2.736), ВМ Дмитри 
Јаковенко, Русија (2.709),ВМ 
Јангуи Ју, Кина (2.721), ВМ 
Јури Криворучко, Украина 
(2.702) и Македонсците ВМ 
Трајко Недев (2.480) и ИМ 
Филип Панчевски (2.503). 

Капитен на екипата беше ВМ 
Драгољуб Јаќимиќ.
      Одбојкарската репрезен-
тација продолжи со низата 
на добри резултати откако 
го повтори остварувањето од 
2015 година, освојувајќи го 
второто место на завршниот 
турнир во Европската лига.
      Ракометарите година-

та ја започнаа со скром-
ниот настап на Европското 
првенство во Полска, но и 
со изборен настап во ква-
лификациите за пласман на 

Олимписките игри. Турнирот 
за пласман во Рио де Жанеи-
ро беше целосен дебакл за 
ракометната селекција, која 
во конкуренција на Полска, 
Тунис и Чиле не успеа да 
стане првата национална се-
лекција со изборен пласман 
на најголемата спортска 
смотра. Поради неуспехот 
РФМ го смени селекторот 
Ивица Обрван, на негово 
место дојде Лино Червар 
кој низ баражот со Чешка, 
со ракометарите се пласира 
на Светското првенство во 
Франција, што ќе започне за 
две недели.
     На домашен план рако-

метарите и ракометарките 
на Вардар, односно фудба-
лерите на Вардар и кошар-
карите на МЗТ ги освоија 
шампионските титули. Ра-
кометарките на Вардар во 
Лигата на шампионките го 
освоија третото место, от-
како во полуфиналето беа 
шокирани од Букурешт, а за 
третото место славеа против 
Будуќност.
     Ракометарите на Вардар, 
завршија како втори во СЕХА 
лигата, во финалето беа по-
разени од Веспрем, а од 
истиот противник беа елими-
нирани во четвртфиналето 
во Лигата на шампионите.
     Индивидуално Кирил Ла-
заров и во 2016 година ја по-
тврди високата класа. 35-го-
дишниот десен бек и оваа 
година е избран за најдобар 
на својата позиција во све-
тот. Лазаров е прогласен и 
за спортист на годината.
      Лина Ѓорчевска стана 
првата Македонка која на-
стапила на еден грен слем 
турнир. Фантастичната го-
дина Ѓорчевска ја заврши на 
205-то место во сингл и 129-
то место во дубл, поради 
што таа го доби признанието 
за спортистка на годината.

   Дејан Недев, пред нецел 
месец, постигна извонреден 
успех, тој во Крањска Гора 
првпат стана шампион на Ев-
ропа во дисциплината кати 
поединечно. На ова Евро-
пско првенство злато освои 
и Мила Саздова во кадетска 
конкуренција.
    Во годината која изминува 
беше одржан и традиционал-

ниот „Охридски маратон“, на 
кој прв пат победи македон-
ски пливач. Ветаранот Томи 
Стефановски победи во 
Охрид, а сезоната ја заврши 
на првото место во генерал-
ниот пласман во далечинско 
и маратонско пливање на 
FINA Гран При серија. Сте-
фановски оваа година стави 
крај на својата импресивна 
кариера.
      Оливера Наковска-Бикова, 
го освои сребрениот медал 
на Меѓународниот натпревар 
во стрелаштво кој се одржа 
во Хановер, Германија. Ма-
кедонските параолимпијци, 
со два медали го завршија 

учеството на Меѓунардо-
ниот натпревар во Хановер, 
претходно Каранфилов, Јо-
вановски и Наковска-Бикова 
осовоија бронза во екипна 
конкуренција.
     Македонските репрезента-
тивци на Европско првенство 
во карате за младинци, ју-
ниори и постари јуниори У21 
освоија еден сребрен и пет 
бронзени медали. Среброто 
го освои Абдурахман Идри-
зи, а бронзени беа Моника 
Пендаровска, Столе Смил-
ковски, Петар Спасеновски, 
Азис Исмаил и ката тимот.

Поединечни настапи маке-
донските спортисти имаа и 
на Олимписките игри во Рио, 
младинските Зимски олим-
писки игри во Лилехамер, Ев-
ропското првенство во пли-
вање и Светскоот првенство 
во пливање во 25-метарски 
базени.
     На ОИ во Рио де Жа-
неиро атлетичарите Ристе 
Пандов (100 метри) и Дрита 
Исљами (400 метри со преч-
ки), пливачката Анастасија 

Богдановски (200 метри 
слободно), џудиската Ка-
терина Николовска (-63 кг), 
Нина Балабан (стрелаштво, 
воздушна пушка 10 метри). 
Марко Блажевски (пливање), 
постигнаа резултати далеку 
под нивните можности.

      На младинските ЗОИ, Ма-
кедонија настапи со двајца 
спортисти: Лука Божиновски 
на ЗОИ настапи во четири 
алпски дисциплини, во три 
(супервелеслалом, велес-
лалом и слалом) не оствари 
пласман, додека во комбина-

ција заврши на 24-то место, 
а нордиецот Ставре Јада. на 
трката на 10 километри го 
освои 34-то место, додека на 
трката во крос кантри (спринт 
и слободно) беше 43-ти, од-
носно 44-ти.
    Пливачите во своите на-

стапи на ЕП и СП во 25-ме-
тарски базени имаа добри 
настапи, поставувајќи нови 
државни рекорди во сите 
дисциплини во кои настапу-
ваа.

Спорт

Македонија учесник на уште 
едно светско првенство во 

ракомет

Македонската ракометна 
репрезентација по петти 
пат ќе учествува на свет-
ското првенство кое во по-
четокот на новата година 
(11 јануари) ќе започне во 
Франција. Нашата репре-
зентација ќе игра во група-
та со Тунис (11 јануари), со 
Ангола (14 јануари), Слове-
нија (16 јануари), Шпанија 
(18 јануари) и Исланд (19 
јануари.
   Во Европа ракометот е 
спорт кој покрај фудба-
лот и кошарката најмногу 
ги полни трибините. Во 
Македонија кога е во пра-
шање излегување на ев-
ропска или светска сцена 
Македонија е почитуван 
противник за секое рако-
метно европско или свет-
ско натправарување. Така,  
на поранешните светски 
првенства во ракомет на 
кои Македонија беше учес-
ник, забележа завидни 
резултати:  на светското 
првенство во 1999 година 
го зазеде 18-место, во 2009 
година беше на 11-место, 

во 2013 година беше 14-та, 
а во 2015 го зазеде 9-тото 
место. Пред неколку години 
на Европското првенство 
во Србија Македонија го 
зеде високото петто место.                                                                                                                                           

Никоја друга македонска 
репрезентација во екипен 
спорт не може да се по-
фали со такви резултати и 
достигнувања, ниту пак со 
учества на такви големи 
натпреварувања. И тоа не 
е се’. 
   Македонскиот ракометар 
Кирил Лазааров е еден од 
најпознатите спортисти 
во Македонија. Тој игра за 
шпанскиот клуб Барселона 
Ласа, еден од гигантите 
во ракомена Европа, а во 
2009 година на светско-
то првенство во Хрватска 
беше стрелец број еден. 
Повеќепати Лазаров е во 
идеалниот тим  на недела-
та за Европа и е капитен на 
македонската ракомента 
репрезентација.   
   Ракометните македонски 
судии Ѓорѓи Начевски и 

Славе Николов се прогла-
сени за најдобри во светот 
од страна на Интернацио-
налната ракометна фе-
дерација. Двајцата маке-
донски арбитри ја делеа 
првадата на Олимписките 
игри во Рио, а се делегира-
ни да делат правда и на 
претстојното светско рако-
метно првенство во Фран-
ција. 
   Македонскиот главен град 
Скопје е ракометна метро-
плоа. Ниту еден друг евро-
пски град нема три клубови 
во Лигата на шампионите. 
Во Скопје ги има: Вардар 
мажи, Вардар жени и Мета-
лург. Скопје и Македонија 
живеат за ракометот.  Три-
бините на ракометните на-
тпревари секогаш се полни.   
Каде е Канада на ова поле?
   На минатогодишните 
ПАН-АМ натпревари кои 
се одржаа во Торонто  во 
новиот спортски центар се 
одржа натпревар помеѓу 
женските репрезентации на 
Канада и Бразил.   Натпре-
варот на кој присуствував   
беше жалосен. За Канада. 
Резултатот уште повеќе, 56 
спрема 12 за Бразил.   Бра-
зил е во врвот на ракоме-
тот, Канада почетник.  
   Да се вратам кај нашата 
репрезентација. Од 20 де-
кември репрезентативците 
се на подготовки во Мавро-
во, а по нова година подго-
товките ќе ги продолжат во 
Скопје каде и ќе одиграат 
три контролни натпрева-
ри со репрезентацијата на 
БиХ. Само првите четири 
од шесте репрезентации во 
групата  каде игра Македо-
нија  одат понатаму во на-
тпреварите. На Македонија 
и“ посакуваме успех.  

Танас Јовановски
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Дали знаете зошто дуваме роденденски свеќички?
Правење  роденденски  торти е традиција која постои уште 
од римското време. Да се прославува нечиј роденден и има 
смила, но дали некогаш сте се прашале од каде доаѓа оби-
чајот за палење на свеќичките на овие торти и што симболи-
зира тој сјај?
Постојат многубројни теории за симболика на свеќичките 
на роденденската торти. За волја на вистината, ниту една 
теорија не е докажана, но тоа што е сигурно е потеклото на 
овој обичај.
Во древната Грција 

постоел „Фестивал на пролетта“ кој се одржувал 
во честа на божицата Артемида – Божицата на 

ловот, ѕверовите, Месечина, породувањето, 
децата, девојките и девственоста, смртта 

на породувањето, ненадејната  смрт и 
чума.

Жените ги носеле своите дарови 
кои ги принесувала на божицата 

Артемида во облик на торта од 
мед во кои се наоѓа свеќа чиј 
пламен го симболизирал сјајот 
на Месечината.
Тортите во тоа време биле 
доста слични на денешните 
торти. Сепак, покрај нив, 
како жртви во овие древни 
времиња биле принесувани и 
заклани кози.

За овој обичај кој се се проширил 
низ целиот многу древни култури 

верувале дека чадот од свеќите ги 
носи молитвите до небото. Денешна-

та традиција на замислување на желба 
пред да се дувнат свеќичките од тортата 

токму така и настанала и се верува дека со 
дувањето на свеќите вие ја испраќате вашата 

желба до ангелите.

Забавна

 ► Некои пијат од радост, некои од тага, а некои од утро.
 ► Господ да те брани од пијана жена и од бесна свиња.
 ► Младото дрво се витка, а старотo се крши.
 ► Трезниот пие, а пијаниот лае.
 ► Здравиот човек има илјада желби, а болниот само една.
 ► Кога ќе се омажи жената на мажот ќе му го земе презимето, а 

потоа и се’ друго.
 ► Господ го создал мажот, а ѓаволот жената.

 ► Гостинот во почетоkот е злато, потоа сребро и на крај олово. 
 ► Кога зборовите би се купувале, помалку би се трошеле.
 ► Маж без жена е како коњ без седло.
 ► Многу вистини се кажуваат во шега.
 ► Бракот го уништува односот емоционално, сексуално и духовно. 
 ►Најголема радост на мажот е првото дете и втората жена. 

Ташко Кубановски

В и ц о в и
Вистинскиот Македонец во 

својата куќа има… 
– Кеса полна со други кеси. 
– Полна кутија со пенкала од 
кои само 1 работи. – Кофич-
ка од Еурокрем полна со 
свинска маст. – Чинија за 
овошје во која има се освен 
овошје. – Лимена кутија од 
колачи со прибор за шиење. 
– Шише од виски полно со 
ракија. – Кутија полна со 
стари украси за елка. – Куп 
потрошени батерии кои 
можеби некогаш ќе прорабо-
тат. – Далечински управувач 
залепен со селотејп..
Дополни ја листата.....

Еден Французин – женкар, 
двајца – дуел, тројца – рево-

луција.
Еден Италијанец – музичар, 
двајца – пицерија, тројца – 

синџир ресторани.
Еден Евреин – продавница, 
двајца – корпорација, тројца 

– банка.
Еден Македонец – пијаница, 

двајца – скандал, тројца – 
политичка партија.

Дополнете ја листата ......
Само Македонецот може:

1. Да дава памет, дури и да 
не се разбира.
2. Да може да прави нешто 
без да учел како се прави 
тоа,
3. Да сака европска плата, 
без да работи.
4. Да чека друг да му ги 
среди работите.
5. Да даде половина плата 
за ракија и потоа да излезе 
на протест за цената на 
струјата.
Продавачка во Македонија 
Интервју за продавачка во 
Македонија:
– Пушите ли?
– Да.
– Дали сакате по цел да 
пушите пред продавница?
– Да.
– Примена сте.

Некаде во Македонија
Некаде во Македонија 
полицаец запира млад возач 
и му вели:
– Ве молам излезете од 
возилото за проверка на 
алкохол во крвта.
– Ти знаеш ли кој ми е татко 
бе?
– Зошто? Зарем мајка ти не 
ти кажала?

Благодарност до ВМРО, 
СДСМ, ДУИ и ДПА 

- Им благодарам на ВМРО, 
СДСМ, ДУИ и ДПА за среќ-
ното детство.

– Но, тогаш ги немаше бе!
– Па затоа сум им благода-
рен.

Во Грција уште е криза 
Турист прашува локален 
жител во Грција:
– Како живеете тука?
– Лошо, лошо, многу тешко. 
Знаете, тука ништо не расте.
– Како ништо, дури и ако 
посеете ‘рж?
– Е, ако се посее е друга 
работа.

На државна работа 
Во државна фирма Киро му 
се обраќа на својот претпо-
ставен.
– Шефеее…
– Кажи бре, Киро?
– Ми се скрши лопатата!
– Добре бе па и ти, потпирај 
се на багерот!

10 разлики помеѓу вас и 
шефот 

1. Кога работата се одол-
говлекува премногу долго, 
вие сте неодговорни. Кога 
вашиот шеф ја одолговлеку-
ва, тој темелно ја работи.
2. Кога нема да завршите 
нешто, вие сте мрзливи. 
Кога вашиот шеф нема 
да заврши, тој е премногу 
зафатен.
3. Кога ќе направите грешка, 
вие сте идиот. Кога вашиот 
шеф ќе направи грешка, тој 
е човек, бидејќи човечки е да 
се греши.
4. Кога ќе направите нешто 
без да го прашате, вие ги 
преминувате овластувања. 
Кога шефот го направи тоа, 
тој има иницијатива.
5. Кога имате став, заземате 
погрешната страна. Кога 
вашиот шеф има став, тој е 
посредник.
6. Кога не ги почитувате пра-
вилата, вие грешите. Кога 
вашиот шеф ги игнорира, тој 
е оригинален.
7. Кога го молите шефот, вие 
сте лижач. Кога вашиот шеф 
го прави тоа пред неговиот 
шеф, тој соработува.
8. Кога сте надвор од канце-
ларија, вие денгубите. Кога 
шефот е надвор од канцела-
рија, тој излегол на работа.
9. Кога одите во болница, 
вие сигурно се преправате. 
Кога шефот оди во болница, 
тој е многу болен.
10. Кога поднесувате 
барање за одмор, тоа е 
неосновано. Кога шефот го 
прави тоа, тој се преморил 
од работа.
Како да не му опнете една 
со ќеф, а?

Афоризмите на 
Ташко Кубановски

Твитови на месецот
 ► Драги Чак..во Македонија има едни на кои ни ти не 

можеш да им помогнеш..
 ► Мора да е точно, на твитер прочитав
 ► Се правиме погрешно. Кршиме луѓе наместо ста-

кло. Градиме кариери наместо семејства. Си одиме наме-
сто да доаѓаме...

 ► ВМРО тепа, СДСМ тепа, народот тепан...
 ► Вистина ли е? Политика ли е? Или од  

политиката наша - Вистина е.
 ► Нит ми се спие навечер, нит ми се станува сабајле.
 ► ВМРО и СДСМ се како родители кои се разведува-

ат и се борат за старателство над нас, а ние сакаме само 
да живееме со баба ни.

 ► Сé што не се купува со мали пари, се купува со 
големи пари.

Зошто велиме 
не удира гром во 

коприви?
Одговорот треба да се бара во 

верувањата на старите Словени.
Оние кои се обидувале да ја досег-

нат етимологија на оваа поговорка 
се послужиле со логиката и народните 
верувања.
Интересна е врската помеѓу копривите 
и громот која го вклучува Перун, богот 
на громовите и молњите кај старите 
Словени.
Ударот на громот во поголем број 
случаи оставал трага зад себе, а таму 

каде што удрил громот, начесто се 
палел огин. Огинот се сметал за 

драгоцен, вреден за почитување.
Листот од копривата има 

малечки „иглички“, кои во 
допир со кожата созда-

ваат болно драз-
нење. Се вели 

дека копривата пече, односно 
создава чувство слично на она кое 
го имаме кога ќе се испечеме.
Поради тоа што огинот е од небо и 
доаѓа од богот Перун, се верувале 
дека Перун и копривата се во сродство, 
затоа што секој „произведува“ огин на 
свој начин, па по народната изрека – 
нема да оди свој на својот, па така ни 
гром во копривите.
Богот Перун во германската митологија 
е наречен и Донар, а во нордиската 
Тор. Инаку и Германците имаат сли-
чен израз “Wo Brennnesseln stehen, 
schlug der Blitz nicht ein” – фраза 
која зборува дека таму кај што 
има коприви не удри гром, 
или по наше народско – не 
удира гром во коприви

Василичарски обредни народни песни

- Сива, сива Василица,
каде си се осивила?

- Тамо долу на Бел Дунав!
- Што имаше, што нема-

ше?
- Ми имаше златна чаша,

златна чаша канатица,
ми канеше слава Божа,
слава Божа и Божика.

Божик ми е небото,
слава му е на земјата! 

Оооооо и в година!
Благослов

Колку трна, претрна,
толку амбари пчејнца!
Колку капки сланина,

толку прасци в кочина!
Колку трошки сирење
толку јагниња, јариња!

Колку писма, преписма,
толку синчиња, ќерчиња!

По мене бабо, по мене,
како струпска ертица,

како прилепска ножница,
сурва, сурва година.
Сурва, сурва година,
голем клас на нива,

голем грозд на лозје,
жолт мамул на леса,

црвено јаболко в градина,
живо-здраво до година,

до година до амина,
пара, пара домаќине!

*****
Сурова, сурова година

голем клас на нива,
голем грозд на лоза
жолт мамул на леса,

живо здраво до година.
до година до амина.

Македонски народни 
гатанки

Врвовите надоле, корењата 
нагоре.
Брада.
Сив коњ р`зна, се море 
смрзна.
Ветер и мраз.
Без вретено жица предит, 
без разбој платно ткајт и пак 
гол ојт.
Пајак.
Мало црвено и цар од коња 
сметинат.
Јагода.
Мало чоече, големо чалми-
ште. (печурка)
Мртва кобила, живи црева. 
(разбој)
Кусо турче, д’лго туфеџе. 
(страчка)
Црно аѓупче , сос големо 
чалмиште (светилник)
Крени го, плачит. Легни го, 
молчит (гајда).
Одврзи го, стојт. Врзи го, ојт 
(опинок)

Сиот ‘нтре, глаата му надвор 
(клинец)
Си имав едно нешчо, кој по-
мина, го бацва, и јас помина, 
го баци.Шчо је ? (чешма)
Ум немат, а секому ум давит 
(книга)
Бел е како шиќер, ама не е 
шиќер (снег)
Сечат като нож, ама нож не 
се. Бели като бисер, ама 
бисер не се. (заби)
Од маленко небо снег врне. 
(сито и брашно)
Уста нема а не јајт.Ј’зик 
имат, а не зборвит, Занишај 
го, ќе ти пејт (ѕвонец).
Ф едно училиште педесе 
ученици се сос црвени капи 
(шпирт)
Вујко вујна гудишкаше, вујна 
се кикотеше (клуч и брава).
Бутнеш го, изблува се. Изва-
диш го, стиши се (кафе)
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Душан/Шан Нечески, единствениот мајстор за изработка на секаков 
вид опинци за народни танци: македонски, српски, шопски, црногорски, 

хрватски, далматински, шумадински, шестински и др.

Бара наследник на занаетот
Сите заинтересирани за откупување, учење и продолжување на 

опинчарскиот занает јавете се на тел. број:  416-693-4039.
Опинчарскиот дуќан располага со два модела калапи за разни дајови 

(ножеви со машина со кликер).
Најдобро е да имате ортак во овој занает кој може да биде ваш 

фамилијарен член. 
Дуќанот се наоѓа во Пикеринг.

Доколку Ви се потребни 
квалитетни опинци за 
вашите играорни групи 

јавете се кај Душан/Шан.
Почетната цена за еден 

пар опинци е $50 и 
нагоре во зависност од 

големината на стапалото.

Најдобриот  Опинчар 
во Северна Амерка 

Душан Нечески 
бара наследник на 

занаетот

S h a n  N e c e s k i
1980 Liverpool Rd - Unit Garage, 

Piskering, On L1V 1W5
Phone: 416-693-4039

Fax: 905-509-4246
sneceski@hotmail.com

www.shanshoes.com

Македонска Заедница

Во оптек новите банкноти 
од 200 и од 2.000 денари  

 Народната банка на Македо-
нија од 15 декември мината-
та година ги пушти во оптек 
книжните пари во апоени 
од 200 и од 2.000 денари, а 
истовремено ги повлече од 
оптек банкнотите од 5.000 
денари. НБРМ информира 
дека одлуката за издавање 
книжни пари во апоени од 
200 и од 2.000 денари е про-
излезена од реално согледа-
ната потреба за ребаланси-
рање на постојната апоенска 
структура на книжните пари 
во оптек. - Постојната апое-
нска структура на книжните 
пари што беа во оптек од 8 
септември 1996 година до 

денес нема претрпено про-
мени и воведувањето на овие 
два нови апоена претставува 
прва промена што се спрове-
дува по период од 20 години. 
Ваквата одлука е донесена 
врз основа на истражувања 
и анализи на сите постојни 
фактори, при што се утврди 
дека постојат реални потре-
би за воведување на двата 
нови апоена. Воведувањето 
ќе овозможи зголемување 
на понудата на апоените 
што се на располагање при 
вршење готовински трансак-
ции, а како секундарен ефект 
се очекува урамнотежување 
на побарувачката за одре-

дени деноминации 
- појаснија од НБРМ. 
Kнижните пари со 
апоенска вредност 
од 5.000 денари не 
се прифатени од по-
широката јавност по-
ради нивната висока 
номинална вредност, 
ограничена е заста-
пеноста при вршење-
то на готовинските 
трансакции и разме-
на, првенствено во 
трговијата. Нивната 
примена во секојдне-
вните трансакции е 
незначителна - велат 
од НБРМ. Дури потре-
ба од книжни пари со 
оваа деноминација не 
пројавувале ниту бан-

ките и наместо нивната коли-
чина во оптек од година на 
година да се зголемува, таа 
постојано опаѓаше и затоа 
тие престанаа да бидат за-
конско средство за плаќање 
на 15 декември 2016 година. 
Деловните банки во Републи-
ка Македонија ги заменаат 
книжните пари со апоенска 
вредност од 5.000 денари 
од 15 декември минатата, до 
28 февруари годинава, а од 
1 март 2017 година нивната 
замена ќе се врши од страна 
на Народната банка на Маке-
донија. 

НАПРАВИ САМ
Во оваа рубрика НАПРАВИ 
САМ ќе може да се запозна-
ете како да направите пре-
красен 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 
ги користам  во изработката 
на предметите и облеката 
се веќе искористени или по-
стоечки во некој друг дезен 
и вид ,кој се разбира не ни 
треба повеќе.Рециклирање-
то е број еден за заштита на 
нашата убава планета земја.
Затоа да бидеме инвентивни 
и да направиме нешто убаво 
и корисно !
Да почнеме:
Денес ќе ви помогнам како да 
направите новогодишен ста-
клен украс (ѕвоно) и фотрола 
за прибор за јадење :

1.Новогодишно 
стаклено ѕвоно:

-Стаклена тегла со стаклен  
поклоп (стаклено ѕвоно);
-Песок(може за замена кафе-
ав шеќер);
-Струготини од дрво- пиле-
вина (може за замена бел 
шеќер , брашно или ориз);
-Украсни камчиња;
-Школки;
-Главниот украс 
(Снешко,Лампиона, Дедо 
Мраз);
-Шишарки и зимзелени гран-
ки;
-Коноп;
-Украсна машна за декора-
ција и
-Основа на постољето злат-
но миленце направено во 
вид на машна.

Во теглата (стакленото 
ѕвоно) го ставате најпрвин 
песокот (кафениот шеќер) 
доволно за да се напра-
ви основа и во зависност 
од големината на теглата 
(ѕвоното) ја мерите количи-
ната од око.Потоа вториот 
слој во случајов е пилевина 
(струготини од дрво) исто од 
око посипувате внимателно. 
Вие можете да ставите како 
што ви посочив погоре бело 
брашно , бел шеќер или ориз.
Следува да го декорирате 
централниот внатрешен дел 
со главниот украс.Тој може 
да биде според амбиентот на 
масата, на вашата соба и се 
разбира според празничната 
атмосфера.Јас се одлучив 
за снешко кој е предходно 
направен исто од рецикли-
рачки материјали (шишарка 
и стиропор).Во околината ги 
ставив камчињата , школките 
и шишарката.Потоа следува 
стаклениот покопец на тег-
лата или ѕвоното.Доколку 

немате поклопец можете 
да го оставите отворено 
.Околу поклопецот го ста-
вив декоративно конопот 
и го врзав во машна .За 
подоцна да го декорирам 
со шишарка и црвена 
машна .Доле на подно-
жјето го ставив златното 
миленце замотано пов-
торно во вид на машна 
.На крајот ги додадов 
зимзелените гранки и ши-
шарките.Тоа се можете 
да го видите на сликата 
подолу под текстот.

2.Фотрола за 
прибор за јадење:

- главниот украсен текстил  
по ваш избор;
- постава слична на украс-
ниот текстил(да има компла-
ментарен спој);
-украси (златно копче и злат-
ни реси);
-машина за шиење или на 
рака .
 

Фотролата може да биде и во 
друг облик уште на самиот по-
четок морате да имате идеја 
што сакате или колку имате 
материјал за шиење за да се 
решите на одредена форма.
Јас се решив за правоаголна 
форма затоа што рецикли-
раниот материјал тоа ми го 
дозволуваше.Можете да на-
правите и новогодишен мал 
чорап (црвено со бело) само 
една плус идеја .Украсниот 
материјал го кроите заедно 
со поставата и ги спојувате 
во една целина.Предходно 
оставате мал отвор за да мо-
жете да ја превртите фотро-
лата .Спојувате лице со лице 
не заборавајте! Откако ќе ја 
сошиете фотролата горниот 
дел го превртувате како кај 
новогодишниот чорап.Пред-
ната страна ја декорирате по 
желба.Во овој случај јас се 
решив за малку златно жолти 
реси и златно копче на сре-
дината .Можете да направи-
те онолку фотроли колку што 
ви се потребни за на маса.
Можете да направите и раз-
лични .Бо секој случај се пре-
красен декоративен елемент 
на новогодишната трпеза.
Можете да ја погледнете сли-
ката подолу за илустрација .

СРЕЌНА НОВА 
2017 ТА ГОДИНА !
СРЕЌЕН БОЖИЌ!

Уживајте во 
Новогодишните 

празници!
Ваша Каролина 

Ристеска.
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Сите македонски банкноти од 1992 до 2016 
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 ► На 1 јануари 
45п.н.е. започнал да 
се применува новиот 
календар, денес познат 
како јулијански календар.
Јулијанскиот календар е 
стар црковен календар кој 
се користи од Македонската 
Православна Црква, 
Српската Православна 
Црква, Руската 
Православна Црква, 
Украинската Православна 
Црква и Источните 
цркви вклучувајќи ја и 
Вселенската Патријаршија.
По наредба на Јулиј 
Цезар, математичарот 
од Александрија Созиген 
создал римски календар, 
наречен Јулијански. Така, 
бил воведен во Римската 
империја на 1 јануари 46 
година п.н.е. со кое од 
1 јануари започнувала 
годината. Според овој 
календар една година трае 
точно 365 денови и 6 часа. 
Секоја четврта година се 
смета за висококочна и се 
состои од 366 денови.

 ► На 1 јануари 
1948 година основана 
е Државната опера на 
Народна Република 
Македонија.

 ► На 2 јануари 1946 
година македонските 
политички затвореници 
од затворот „Касандра“ 
во Грција, упатија апел 
до владите на СССР, на 
Велика Британија и на САД 

во кој меѓу другото, се вели: 
„Во сегашните историски 
денови, ние припадниците 
на македонскиот народ во 
Егејска Македонија, кои се 
боревме против другите 
окупатори и нивните слуги, 
принудени сме сега и на 
политичко поле да водиме 
тешка борба против грчката 
реакција...“.

 ► На 4 јануари 
1992 година Владата на 
Република Македонија 
донесе одлука со која 7 
јануари - првиот ден Божик, 
се прогласува за неработен 
ден. Ова е прв пат во 
Македонија верски празник 
и официјално да биде 
прогласен за неработен.

 ► На 6 јануари 1916 
година нa Бадник, кај 
месноста Дервишка Нива, 
Бугарската војска извршила 
колеж врз 103 жители на 
Поречието. Масакрираните 
луѓе биле фрлени во ископ.

 ► На 7 јануари е 
Божик или Рождество 
Христово, денот на 
Христовото раѓање според 
христијанската традиција. 
Тоа е втор најголем празник 
во христијанството, по 
Велигден. Црквите кои го 
користат грегоријанскиот 
календар, вклучувајќи 
ги сите католички, 
протестантски и повеќето 
православни цркви, 
го прославуваат на 25 
декември. Црквите кои 

го користат јулијанскиот 
календар, вклучувајќи ја и 
Македонската православна 
црква, го прославуваат 
Божик на 7 јануари. Со 
вечерата на денот пред 
Божик(Бадник) завршуваат 
предбожикните пости. Во 
повеќето земји во светот 
со значителен дел на 
христијанско население, 
вклучувајќи ја и Република 
Македонија, Божик е 
празник и неработен ден.

 ► На 10 јануари 
1996 година Република 
Македонија и Европската 
унија воспоставија 
дипломатски односи.

 ► На 11 јануари 1961 
година во штип е роден 

Жан Митрев —  еден од 
најпознатите македонски 
кардиохирурзи. Основач, 
сопственик и менаџер е 
на Специјалната болница 

„Филип Втори“. Жан 
Митрев е познат по својата 
фасцинација за Античка 
Македонија. Како резултат 
на таа своја фасцинација, 
во 2012 година објавува 
збирка од 8 раскази за 
деца и возрасни насловена 
„Македонски приказни за 
Филип и Александар“.

 ► Во август 2011 
избран е за еден од двајцата 
почесни претседатели 
на Светскиот македонски 
конгрес.

 ► На 13 јануари се 
слави Василица. Според 
православната вера на 
овој ден се пали оган се 
врти мазник со паричка, 
се топли ракија. Кај кого ќе 

падне паричката тој е кум за 
следната Василица.

 ► На 16 јануари 2008 
година починал  Никола 
Кљусев, првиот премиер 

на Република Македонија 
по прогласувањето 
на независноста од 
Југославија.

 ► На 19 јанаури 1871 
година во селото Смилево, 
се родил македонскиот 
револуционер, еден од 
основачите на ТМОРО, 
Дамјан Груев. Се школувал 
во родното село Смилево, 
Ресен и Битола, Солун и 

Белград и во Софија, каде 
што студирал историја 
на Високата школа. Во 
Солунската егзархиска 
гимназија Св. Кирил 
и Методиј (1887/1888) 
учествувал во големиот 
бунт на учениците во 
борба против бугарската 
пропаганда во Македонија, 
со барање за воведување 
во настава на македонски 
народен говор, а во 
Гимназијата во Белград 
во бунтот против српската 
пропаганда . Ставот 

на Даме по прашањето 
за востанието: Подобро 
ужасен крај, отколку ужас 
без крај.  Даме Груев, 
Изјава за англиски новинар 

 ► На 20 јануари 
1945 година во Воденско, 
Егејска Македонија, 
е формирана Тајната 
македонска ослободителна 
р е в о л у ц и о н е р н а 
организација (ТМОРО). 

Иницијатор, организатор 
и раководител на 
организацијата беше 
Вангел Ајановски - Оче.

 ► На  24 јануари 
1957 година во Прилеп е 
роден Влатко Стефановски, 
македонски гитарист, 
основач на Влатко 
Стефановски Трио, и 
еден од основачите на 
македонската етно група 
Леб и сол.

Македонска Заедница

Јануари  Низ Годините
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За сите потреби на вашето возило јаветесе кај Панде и Марко Јадилебовски

Successful Macedonian Businesses

Tel: 905-678-7053   Fax: 905-678-8794
sales@tripleacheese.com

www.tripleachees.com
7210 Torbram Road, Mississauga, Ontario L4T 3L7

Марко Ј

905-473-5625
Панде Ј
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ADRESAR NA MAKEDONSKITE PRAVOSLAVNI 
CRKVI VO SAD i KANADA

Macedonian Orthodox Church
EPARHISKI SOBOREN HRAM

"ST. CLEMENT OF OHRID"
76 Overlea Blvd.

Toronto, ON. M4H 1C5 CAN.
(416) 421-7451 /  421-0721
www.stclementofohrid.com

Macedonian Orthodox Church
KATEDRALEN SOBOREN HRAM

"STS. PETAR AND PAVLE"
9660 Broadway

Crown Point, IN. 46307 USA
(219) 662-9114 / 662-7417
www.svetipetaripavle.org

Macedonian Orthodox Cathedral 
"SAINT MARY (BOGORODICA)"

400 S Waggoner Rd.
Reynoldsburg, OH. 43068 USA

(614)  861-8700 / 861-8730

Macedonian Orthodox Church
"STS. KIRIL AND METODIJ"

10 S. 330 RT. 83 (Kingery 
highway)

Hinzdale, IL. 60521 USA
(630)  654-0016

Macedonian Orthodox Church`
"ST. GEORGIJ"

5083 Onondaga Rd.
Syracuse, N.Y. 13215  USA
(315) 487-1265 / 487-1265

Macedonian Orthodox Church
" ST. NIKOLA"

5225 Howard Ave.
La Salle, Windsor

ON. N9H 6Z6  CAN.
(519) 966-6257

Macedonian Orthodox Church
"ST. NAUM OF OHRID"

1150 Stone Church Rd. E.
Hamilton, Ont. L8W 2C7       CAN.

Tel. & Fax: (905) 387-0111

Macedonian Orthodox Church 
"ST. CLEMENT OF OHRID"
38665 French Creek Road
Avon, OH. 44011      USA

(440) 934-6060  / 934-6066
E-mail: st.clement-avon@hotmail.

com

Macedonian Orthodox Church
"STS. KIRIL AND METODIJ"

1050 Pompton Ave.
Ceder Grove, N. J. 07009   USA

(973) 256-4929 
www.StsKirilAndMetodij.com

Macedonian Orthodox Church
"ST. NIKOLA"

5305 Massillon Rd., 
 P.O. BOX 549

Green City, OH 44232  USA
(330) 896-2323 / 899-5454

Macedonian Orthodox Church
"ST. DIMITRIA"

235 Telephone Rd.
W. Henrietta, N.Y. 14586  USA

(585) 334-6675  / 334-4233

Macedonian Orthodox Church 
"ST. MARY (BOGORODICA)"

10550 Whittier Blvd.
Whittier, CA. 90606   USA

(562) 695 3323; 
Fax: (562) 699-0444

Macedonian Orthodox Church
"STS. KIRIL AND METODIJ"

4785 Lake Ave.
Blasdell, N.Y. 14219   USA
(716)  823-9292 /823-1985

Macedonian Orthodox Church
"ST. ILIJA"

8465 Wuest Rd.,  P.O. BOX 
53595

Cincinnati, OH. 45247  USA
(513)  385-4880

Macedonian Orthodox Church
"ST. MARY (BOGORODICA)"

43123 Ryan Rd.
Sterling Heights, MI. 48314  USA

(586) 323-4190 
Fax:(586) 323-4649

E-Mail: stnativitymoc@gmail.com

Macedonian Orthodox Church
"ST. ILIJA" 

1775 Bristol Rd.
Mississauga, ON. L5M 2Y5            

CAN.
(905) 821-8050

 Macedonian Orthodox Church
"ST. NIKOLA"
55 Wentick St.

Totowa, N.J. 07512     USA
(973)  790-5710

www.svetiniko0lanj.org

Macedonian Orthodox Church
"ST. PARASKEVA PETKA"

2056 N. Kedzie Ave.
Chicago, IL. 60647  USA

(773) 486-0756

Macedonian Orthodox Church
"ST. DIMITRIJ SOLUNSKI"

201 Main St. N.
Markham, ONT. L3P 1Y4  CAN.

(905) 471-5555 /471-5580

Macedonian Orthodox Church
"ST. NEDELA"
485 Bayly St. W 

Ajax, ONT. L1S 6M7  CAN.
(905)  426-5355

www.stnedela.com

Macedonian Orthodox Church
"ST. MARY (BOGORODICA)"

50 AUGUSTA ST.
Cambridge, ONT. N1R 1G1 CAN.

(519) 622-1725

Macedonian Orthodox Church
"ST. DIMITRIJ"

4980 Northlake Blvd.
Palm Bech Gardens, FL. 33418    

USA
(561)  776-5727

Macedonian Orthodox Church 
"ST. GEORGIJ OF KRATOVO"

29141 TWELVE MILE RD.
Farmington Hills, MI. 48334        

USA
(248) 477-4612

www.stgeorgeof kratovo.com 

Macedonian Orthodox Monastery
"ST. GEORGIJ"

185 CENTER GROVE RD.
Randolph, N.J. 07869  USA

(973)  256-4929

Macedonian Orthodox Church 
"ST. CLEMENT OF OHRID"

20-05 124th St. 
College Point, N.Y. 11356 USA

(718) 762-2468
Macedonian Orthodox Church 

"ST. JOVAN KRSTITEL"
3509 Blayton St.

New Port Richey, FL 34652      
USA

(727) 848-4042/ 848-4042

Macedonian Orthodox Monastery
"ST. ARCHANGEL MIHAIL"
22815 W Sierra Ridge Way

Wittmann, AZ. 85361                
USA

(623)  825-1006
E-mail: svarangel@usa.com

Macedonian Orthodox Monastery 
"ST. ILIJA"

685 McCowan Rd.,    
P.O.Box 66517

Toronto, ONT.  M1J 3N8        
CAN.

E-mail: info@unitedmacedonians.
org

www.unitedmacedonians.org

Macedonian Orthodox Church 
"ST. NAUM OF OHRID"

460 Maple Ave.
Southampton, PA 18966    USA

215-464-5830

Macedonian Orthodox Church
"ST. ATANASIJ"

C.P. 58 CUCCURSALE
Montreal, QC   H1H 5L1           

CAN.
(450) 668-5146

ARHIEREJSKI NAMESNIK
Very Rev. Trajko Boseovski

(905) 471-8488; 
cell (416) 805-2622

E-Mail: trajkob&aol.com

Very Rev. Risto Ristovski
(562) 699-5130 

Cell (562) 841-5178
E-Mail: popristo@yahoo.com

ARHIEREJSKI NAMESNIK
Very Rev. Branko 

Postolovski
(315) 314-6548; 

cell (315) 265-1078
E-Mail: father.branko@gmail.com 

  Very Rev. Tome Stamatov
(219) 663-1312/ 662-8682

E-Mail: poptome@hotmail.com

ARHIEREJSKI NAMESNIK
Very Rev. Sinisa Ristovski

(586) 932-7803
E-Mail: o.sinisa@gmail.com

Very Rev. Slobodan 
Petkovski

(973) 328-6377 
E-Mail: FrSlobodan@hotmail.com

Very Rev. Stojan Stojanov
(630) 969-4830

E-Mail: svparaskeva@yahoo.com

Very Rev. Dr. Aleksandar 
Mustenikov

(519) 966-3353
E-Mail: mustenikov@hotmail.com

Very Rev. Dusko Gorgievski
(614) 861-9030 

E-Mail: protadg@yahoo.com

Very Rev. Ilija Donev
(647)349-0495

E-Mail: ilijadonev@gmail.com

Very Rev. Jovan Boseovski.
(905) 472-2296

E-Mail: popjovan@hotmail.com 

Very Rev. Mitko Poposki
(519) 979-2198 

E-Mail: fatherpoposki@m-p-c.org

Very Rev. Ilija Dimitrieski
1468 Spring Garden Court

(905) 858-1999 
E-Mail:idimitrieski@gmail.com

Very Rev. Blage Dimitrievski
(905) 426-7217

E-Mail: blaged@hotmail.com
 

Very Rev. Goce  Despotovski
(519) 740-0577

E-Mail:prota goce@stmarymoc.ca 

Rev. Dragi  Trpevski
 (586) 747-2792

E-Mail: trpeski60@yahoo.com,

Very Rev. Zoran Zdravev
(330) 492-0380

E-Mail: zzdravev@sbcglobal.net

Rev. Marjan Dimitrievski
(201) 486-7821 

E-Mail: otecmarjan@yahoo.com

Very Rev. Konstantin Mitrovski
(905) 827-2989

E-Mail: skcentar@msn.com

Rev. Nine Petrov
(585) 334-6135

E-Mail: popnino@yahoo.com

Very Rev. Vasil Manasiev
(440) 282-3465

E-mail: protavasil@hotmail.com

Rev. Andreja Damjanovski
716-345-5381

E-mail: otecandreja@yahoo.com

Very Rev. Angel Stanchev
(289) 700-6387

E-Mail:alach_ve@yahoo.com

Rev. Goran Trpchevski
 (586) 216-0648

E-Mail:goran.trpchevski@gmail.com

Rev. Toni Josevski
(630) 654-0016

E-Mail: ljudmila66@yahoo.com

Rev. Dean Gjorceski
 (914)707-3214 

Email: otec.dean@gmail.com

Rev. Rubinco Aceski
 (630) 863-1387

Email: lidijalove@sbcglobal.net

Rev. Dragan Jordanov  
(773) 849-3470 

E-Mail:Jordanovdragan@yahoo.com 

MAKEDONSKITE PRAVOSLAVNI SVESTENICI VO
 SAD  i  KANADA
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Дипломатски претставништва на Република 
Македонија во Северна Америка

 

АМБАСАДИ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ВО СЕВЕРНА АМЕРИКА
 
  КАНАДА

Амбасада на Република Македонија во Отава
Амбасадор, г-дин Тони Димовски

                           130 Albert St. Suite 1006, Ottawa, ON, K1P 5G4 
                                               T: 1 613 234 38 82 

F: 1 613 233 18 52
ottawa@mfa.gov.mk

  КАНАДА
Генерален конзулат на Република Македонија во Торонто

Генерален конзул д-р Јовица Палашевски
Вршител на должност, г-ѓа Александра Стојкова

                      90 Eglinton Ave. East, Suite 210 Toronto ONT, M4P-2Y3 
T: 1 416 322 21 96 F:  1 416 322 24 12

toronto@mfa.gov.mk
 

  СОЕДИНЕТИ АМЕРИКАНСКИ ДРЖАВИ

Амбасада на Република Македонија во Вашингтон
Ги покрива: Мексико и Федеративна Република Бразил

Амбасадор, г-дин Васко Наумовски
                          2129 Wyoming Ave. NW, Washington D.C. 20008 

T: ++ 1 202 667 0501
T:1 202 667 2104  F:  1 202 667 2131

washington@mfa.gov.mk

Генерален конзулат на Република Македонија во Детроит
Генерален конзул, г-ѓа Елена Зарковска

                           2000 Town Center Suite 1130 Southfi eld, MI 48075 
T: 1 248 354 5537

T: 1 248 354 5356  F:  1 248 354 5538
detroit@mfa.gov.mk

Дневен престој за деца
Бaрaте пријaтелскa oкoлинa испoлнетa сo љубoв и грижa зa 
вaшите децa, сo искуснo, квaлификувaнo и дoверливo лице кoе 
ќе се грижи зa нив? 
Акo е тaкa, тoгaш сте нa вистинскoтo местo. 
Зaтoa, не бaрaјте пoвеќе. 
Се нaoѓaме нa следнaтa aдресa: Mississauga L5B, близу дo 
Square One. 

Зa пoвеќе инфoрмaции бaрaјте јa Виoлетa нa 647 993 3222

МАЛИ ОГЛАСИ

MakBiz.Net 
International online business directory of Macedonian 

Businesses and Professionals
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“MY CHEFS BRING THE WIDE PALETTE OF FLAVOURS FROM HOME. 
THIS IS WHAT MAKES OUR FOOD SO AUTHENTIC. 

PEOPLE SAY COMING HERE IS LIKE HAVING A LITTLE TRIP TO EUROPE. 

C A L I F O R N I A  P U B  &  G R I L L       4 1 6 - 4 6 1 - 1 2 5 1 914  Pape Avenue, Toronto

,,Ви благодариме за довербата во текот на изминатите 
10 години и Ве покануваме и понатаму да останете со нас,, 

Sre}na Nova 2017 Godina i Bo`iknite praznici.
Hristos se rodi!

Navistina se rodi!

Фамилијата Дамчески

eeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee

eeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee
”- JANETTE, OWNER
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Организираме прослави со капацитет за 50-60 гости

7 дена во неделата од 

11 часот претпладне до доцна навечер

Вкусни сцпецијалитети  и  секоја  сабота 

музика во живо

Македонска заедница


