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

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

Денес Светата Православ-
ната Црква го празнува 
најскапоцениот Дар кој чове-
кот го прими од својот Созда-
тел – телесното раѓање на 
нашиот Господ и Спасител 
Исус Христос. Кога се испо-
лни времето, старозаветното 
пророштвото искажано преку 
устата на пророкот Исаија 
се оствари токму во малото 
местенце Витлеем, “... ете, 
Девица ќе зачне и ќе роди 
Син, и ќе му го Дадат име-
то Емануел” (Исаија 7:14). 
Синот Божји, Вечното Сло-
во Божјо, се воплоти преку 
Светиот Дух и Дева Марија и 
стана еден од нас. Бог стана 
човек, за човекот да го обо-
жи и да го направи сличен на 
Себе. Оние кои ја имаа при-
вилегијата да бидат физички 
сведоци на овој монумента-
лен настан кој доведе до ра-
дикални промени во текот на 
историјата на човештвтото, 
беа првите кои ги слушнаа 
блажените ангелски зборо-
ви, “Не плашете се: Еве ви 
навестувам голема радост 
која ќе биде за сите луѓе, 
зашто денес ви се роди во 
градот Давидов, Спасител, 
Кој е Господ” (Лука 2:10-11). 
Како тие тогаш, така и ние 
денес, од година во година 
не престануваме да се воо-
душевуваме од важноста на 
овој универзален космички 
настан. Но, за правилно да 
биде сфатена големината на 
Христовото рождество, пред 
сè, потребно е правилно да 
разбереме што е тоа од кое 
Христос нас нè спасува.  

Мили мои во Христа 
Спасителот,

Уште од Адам и Ева, кои на 
некој начин поставија лош 
пример за сите поколенија и 
со тоа ја отворија вратата на 
гревот, во секој од нас про-
вејува истата непослушност 
и бунтовност кон божјите 
возвишени стандарди. Како 
и прародителите, така и ние 
денес, секојдневно се соо-
чуваме со истото основно 
искушение а тоа е, со своите 
вредности да ги замениме 
божјите, та во свое време 
и на свој начин самите да 
се прогласиме за “богови” 
(Битие 3:1-7). Иако сите сме 
виновни за истиот грев, како 
индивидуално така и колек-
тивно како човештво, ваквата 
состојба светоотечкото пре-
дание всушност ја дефинира 
како болест од која самите не 
можеме да се излечиме. За 
гревот, како духовна болест 
која го зафатила целото чо-
вештво и нè заробила уште 

од почетоците на човеко-
вото постоење, нема друг 
универзално ефективен 
лек освен оној Божјиот, 
преку отелотворувањето 
на Синот Божји. Ако гревот 
на толку суштински начин 
се помешал со нашата 
личност и на некој начин 
станал наша “втора приро-
да,” тогаш преку отелотво-
рувањето, Христос на 
суштински начин врз себе 
ја превзеде човечката при-
рода, и откако ја исцели и 
обожи, ни ја понуди слобо-
дата на обожувањето како 
“втора природа” наспроти 
ропството на гревот. Нам 
ни беше потребен Некој Кој 
е способен онтолошки да 
ја измени човечката приро-
да, така што со присуство-
то на Неговата благодат 
ќе го истисне ропството 
на гревот. Па така, секој 
од нас повторно може да 
биде прогласен за “обожен,” 
но овој пат на оној вистин-
скиот, од бога предвиден и 
благословен начин. Ова, се 
разбира, можеше единстве-
но Христос да го постигне 
токму затоа што припаѓа и на 
двата светови: Небесниот од 
каде и потекнува, и земскиот 
кој своеволно го превзеде. 
Како што нè поучува Светиот 
Јован Златоуст, Отелотвору-
вањето Христово е чудесен 
настан зашто “го поништува 
ропството, ја крши силата на 
смртта, ги отклучува рајските 
порти, ја одзема клетвата, го 
оттргнува гревот од човекот, 
ја отклонува грешката, ја 
враќа вистината, ги сузбива 
демонските сили, а ангелите 
бестрашно со нас комуници-
раат и конечно, небесното 
владение и живот го претста-
ви на земјата.”

Драги браќа и сестри,

Чинот на отелотворување 
на Синот Божји е исто така 
и поучителен настан, а за 
нас полезно е овој Божиќ да 
се огледаме на Христовата 
Скромност која се очитуваше 
преку понизноста и послуш-
носта. Иако Творец на уни-
верзумот, Христос не одбра 
да се роди во Ерусалим или 
Рим, туку во малото местен-
це Витлеем. Тој не одбра да 
дојде во познато или опште-
ствено влијателно семејство, 
туку во семејството на др-
воделецот Јосиф и девојката 
Марија. Богомладенецот не 
одбра рождество во удобна 
палата опкружен со лека-
ри и медицински помагала, 
туку во скромна и неудобна 
штала. Како што се роди, Тој 
така и живееше. Не носеше 
скапи облеки ниту јадеше 
скапа храна. Сè што имаше 
му беше дадено а и Самиот 
истото го раздаваше на луѓе-

то во потреба. Живееше во 
скромност и понизност а се-
пак го спаси човештвото, или 
подобро е да се каже, токму 
затоа го спаси човештвото. 
Она што во што не успеаја 
прародителите заради не-
контролираните желби, не-
послушноста и горделивос-
та, Христос го постигна токму 
преку скромноста, послушно-
ста и понизноста. За разлика 
од Адам и Ева, Христос не се 
исплаши дека ќе му биде оз-
демена славата доколку сво-
еволно и себично не се држи 
до она што му припаѓа. На-
против, Тој доброволно и во 
старт се откажа од Своето. 
Христос, “иако беше во об-
личје Божјо, сепак не држеше 
многу до тоа што е еднаков 
со Бога, но Сам Себе се по-
низи откако зеде обличје на 
слуга и се изедначи со луѓе-
то и по вид се покажа како 
човек.” (Филипјаните 2:6-7). 
Адам, грчевито се држеше 
и се грабаше за ветување-
то, а изгуби сè. Христос пак, 
иако доброволно се откажа 
од сè што имаше, од Своето 
ништо не изгуби. Ова е ви-
стинска мудрост преку која 
Тој го ослободи човештвото. 
Скромноста со понизноста 
и послушноста како свои 
придружнички, според Хри-
стовиот пример, се доблести 
кои секојдневно треба да ги 
следиме и подражаваме, без 
страв дека некој може да ни 
го одземе она што во мудро-
ста Божја е одредено нам да 
ни припадне.

Возљубени во Христа 
Богочовекот,

Ова е период во кој темата 
за Божиќ секоја година ста-
нува повторно актуелна. За 
жал, наместо за суштината 
на рождеството, луѓето скоро 
исклучиво се интересираат 
за техничките нешта околу 

празнувањето како датумите, 
точните зборови кои ги упо-
требуваме при честитањето, 
храната која треба да ја прип-
ремиме за прославата и ним 
сличните. Она што вистински 
треба да не загрижува драги 
мои, е целосното десакра-
лизирање на рождеството и 
неговото целосно сведување 
на световен празник. За 
“светот,” Божиќ е само убав 
универзален празник на за-
падната култура, оптоварен 
со комерција, консумеризам, 
разни дедомразовци, светил-
ки, украси и убаво спакувани 
дарови, без трага и спомен 
за Христовите придобивки 
за кои веќе говоревме. Тоа е 
само уште еден празник чија 
главна цел е убав провод и 
ден повеќе одмор од работа-
та. Вистинското празнување 

на Божиќ е бесмислено 
доколку во нас не ожи-
веала суштинската про-
мена заради која Божиќ 
и се случи. Ако од праз-
нувањето ја истиснеме 
метафизичката реалност 
дека рождеството стана 
единствено заради исце-
ление на нашата гревов-
на природа и ако таквото 
разбирање не води кон 
суштински промени во 
нашата личност, самата 
прослава станува излиш-
на и потполно бесмисле-
на. 

Мили мои во Христа, 

Раѓањето на Синот Божји 
донесе исцеление за це-
лиот човечки род. Преку 
отелотворувањето Хри-
стос ги постави темелите 
за новата реалност на 
Божјото присуство помеѓу 

луѓето – Светата Православ-
на Црква како заедница на 
Христијани, а самото вопло-
тувањето, стана извор на 
силата на таа Заедница, Цр-
квата. Секој кој верува дека 
Синот Божји се јави во тело, 
и кој се крстил во Неговото 
име, станува дел од ова ново 
Христово семејство. “Вие 
сте тело Христово, а пооде-
делно сте Негови членови,” 
не поучува св. Апостол Пав-
ле (1 Коринтјаните 12:27). 
Празнувањето на Божиќ е 
празнување на таинственото 
Тело Христово, зашто преку 
отелотворувањето верни-
ците стануваат заедница на 
членови во Христа. Преку 
воплотувањето на еден таин-
ствен начин човештвото се 

обединува во Христа. Токму 
затоа од огромна важност 
е да се биде дел од тоа се-
мејство, та земајќи учество 
во неделните богослужби на 
реален начин да бидеме дел 
тое единство, првенствено 
со Христа преку причесту-
вањето со Неговите Тело и 
Крв, а потоа и со останатите 
членови од Телото, однос-
но нашите браќа и сестри 
христијани. Црковниот живот 
драги мои, има многу поголе-
мо значење од едноставна 
традиционална припадност 
или религиозна обврска. Тоа 
е живот во Христа, искусу-
вање на слободата од роп-
ството на гревот, суштинска 
промена преку благодатта на 
обожението, и предвкус на 
идното Божјо Царство.

Возљубени во Христа 
Богомладенецот,

Да се радуваме заради 
љубовта со која Христос 
засака. Да се пееме за 
неизмерната милост која ни 
е понудена. Да воскликнеме 
за Христовата извојувана по-
беда над смртта и гревот. Да 
ја зграбиме понудената мож-
ност за божанска трансфор-
мација. Да не дозволиме да 
се задоволиме единствено 
со материјалните дарови, 
туку да го примиме Дарот 
Христов кој единствено ќе нè 
направи вистински задово-
лни. Да ја прославуваме ра-
доста на рождеството и да ги 
сакаме ближните со љубовта 
со која Новороденецот прв 
нè засака.

Христос се раѓа, славете!
Христос од Небото, пречекајте Го!
Христос на земјата, воспејте Го!

Пеј Му на Господ цела земјо во радост!
Пејте Му народи, зашто се прослави!

НЕКА НИ СЕ ЗА МНОГУ ГОДИНИ БОЖИЌНИТЕ И БОГОЈАВЛЕНСКИТЕ ПРАЗНУВАЊА!
ХРИСТОС СЕ РОДИ! НАВИСТИНА СЕ РОДИ!

Митрополит Американско-Канадски
Методиј
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Настани кои ја одбележаа 2017 година во Македонија

Годината која измина, поми-
на речиси како и претход-
ната, проследена со поли-
тичка криза, одржување на 
предвремени парламентар-
ни избори, редовни локални 
избори, граѓански протести, 
насилни настани во Собра-
нието на Република Македо-
нија, притвор на пратеници, 
разрешување на судски слу-
чаи ... 

- Македонија -
Република Македонија во 
2017 година влезе во фа-
зата на разрешувањето на 
политичката криза. Во по-
следниот месец од 2016 го-
дина се одржаа вонредните 
парламентарни избори кои 
требаше бидат разрешница 
на политичката криза. Но, 
тесниот изборен резултат 
придонесе политичките пар-
тии да имаат отежнати пре-
говори околу коалициската 
влада, што предизвика исти-
те да траат со месеци и да 
го отежнуваат, и онака веќе 
тешкото фукционирање на 
институциите.
Истовремено, додека се од-
виваа преговорите помеѓу 
политичките партии, а др-
жавата ја посетуваа високи 

претставници на ЕУ и на САД 
кои водеа активни дипломат-
ски активности за решавање 
на кризата, се одвиваа и 
протестите на граѓанските 
организации поради незадо-
волството од доцнењето со 
формирањето на владата.
Несомнено, настанот кој ја 
одбележа 2017 година во 
Република Македонија е 
упадот на демонстрантите 
на граѓанското здружение 
„За заедничка Македонија" 
во Собранието на Република 
Македонија, непосредно по  
изборот на Талат Џафери за 
претседател на Собранието. 
Неколку дена подоцна, од-
носно на 4 мај 2017 година, 
е формирано парламентар-
ното мнозинство, а на 17 мај 
претседателот на Република 
Македонија, Ѓорѓе Иванов, 
му го додели мандатот на 
Зоран Заев, претседателот 
на СДСМ, за формирање на 
новата влада во Македонија.
Освен интензивните наста-
ни во политичкиот живот, 
кој беше постојаниот фокус 
на јавноста, спортот оваа 
година беше актуелна тема 
во Македонија по неколку 
основи.
Шампионската титула на ра-

кометниот клуб Вардар од 
Скопје ја донесе спортската 
радост во Македонија. На 6 
јуни, илјадници граѓани се 
собраа на централниот град-
ски плоштад во Скопје да ги 
дочекаат ракометарите на 
Вардар, по освоената титула 
во Европската лига на шам-
пиони во Келн, Германија.
Во финалето на ракометна-
та Лига на шампионите, го 
победи францускиот Пари 
Сен Жермен со 24:23, со што 
Македонија го доби првиот 
европски ракометен шам-
пион во машка конкуренција 
и по 15 години повторно има 
екипа континентален првак.
Летово, главниот град 
Скопје, беше домаќин на 
илјадници туристи од регио-
нот и светот, љубители на 
фудбалот, коишто допатуваа 
во Македонија за да уживаат 
во Суперкупот во кој силите 
ги одмерија едни од нају-
спешните и најпознатите клу-
бови во светскиот фудбал, 
шпанскиот Реал Мадрид и 
англискиот Манчестер Ју-
најтед. Спектакуларниот на-
тпревар, на кој победи Реал 
Мадрид, се одигра во нацио-
налната арена Филип Втори 
на 8 август.
Со завршувањето на летото 
и почетокот на есента, по-
литичките настани повторно 
се вратија во фокусот на јав-
носта.
На 15 октомври се одржаа 
локалните избори во Репу-
блика Македонија, на кои во 
повеќето општини победија 
кандидатите за градоначал-
ници на Социјал-демократ-
скиот сојуз (СДСМ) на Репу-
блика Македонија.

Случајот „Дива Населба“ од 
месец мај 2015 година, кој 
се однесува на настаните 
во Куманово предизвика го-
лем интерес во јавноста, а 
во ноември беше соопштена 
пресудата на 37-мина об-
винети лица. Беа доделени 
доживотни затворски казни, 
четири лица беа ослободени 
од обвинението, а останати-
те обвинети добија затворски 
казни од 12 до 40 години.
И во текот на оваа година 
се одржуваа бројни про-
тести во Република Маке-

донија. Поддржувачите на 
ВМРО-ДПМНЕ во знак на 
револт поради одлуката на 
Кривичниот суд во Скопје 
објавена на 5 декември, за 
настаните во Собранието на 
Република Македонија од 
27 април, одреди притвор 
за шест пратеници од коа-
лицијата на ВМРО-ДПМНЕ. 
За настаните од 27 април се 
гонат 36 лица. Опозициската 
ВМРО-ДПМНЕ негодувајќи 
за ваквите судски одлуки ор-
ганизираше протести, бараќи 
ослободување на лицата кои 

се товарат за кривично дело 
„терористичко загрозување 
на уставниот поредок и без-
бедноста“.
На 10 декември, лидерот на 
ВМРО-ДПМНЕ, Никола Гру-
евски, кој беше на чело на 
оваа партија од 2003 година, 
поднесе неотповиклива ос-
тавка од претседателската 
функција, а на 16. Конгрес 
на оваа партија на 22 и 23 
декември, за претседател на 
ВМРО-ДПМНЕ беше избран 
Христијан Мицковски.
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Гоцева Комитска Вечер
3 февруари 2018

Музика : ,,Децата од Буф,,
За информации и резервации јавете се во Организацијата Обединети Македонци на тел: 416-988-8596

Александар Русјаков
Писател, режисер, колумнист

Поканети Специјални гости од Македонија 
Дарко Стојановски

Естраден Уметник ( внук на Војо Стојановски)

Македонска ЗаедницаОбединети Македонци - Канада

G O C E    D E L C H E V     N I G H T
SATURDAY,  FEBRUARY 3,  2018

St. Clement of Ohrid Macedonian Orthodox Cathedral,  76 Overlea Blvd , Toronto 
$50 Diner and  Dance
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,,Оние кои сега тргнаа на патот на идентитетскиот геноцид на 
Македонија и Македонците преку промена на име, историја, јазик, 

култура и црква, не само што не ја читаат историјата, туку и ја мразат,,..
Во името на ОТЕЦОТ и СИНОТ и СВЕТИОТ ДУХ

Наскоро ќе мине полноќ.
Ќе започне нов ден.

ВОВЕДЕНИЕ на ПРЕСВЕТА БОГОРОДИЦА – ПРЕЧИСТА
Беспомошноста ме убива.

Чувствувам како срцето сака да излезе од градиве.
Душата ми е столчена, распарчена, искината.

Чувствувам немоќ.
Ме убива таа немоќ.

Луѓето од „ЗАЕДНИЧКА МАКЕДОНИЈА“ се обвинети за 
ТЕРОРИЗАМ.

Обвинети се за злосторничко здужување.
За рушење на уставниот поредок.

Во затвор се.
Затоа што ја сакаат МАКЕДОНИЈА.

Затоа што ја бранеа нејзината УНИТАРНОСТ.
Која гледаме како се распродава низ соседството.

Ме убива беспомошноста, не знам како да помогнам.
Во последните три години уставниот поредок на 

РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА трипати беше срушен. 
Со злосторничко здружување.

Не од терористи, туку од политичари.
Пржински договор.

Пеење химна на странска држава во Собранието.
Нелегално избирање собраниски спикер без пребројување 

присутни, гласови, без записник и стенограми.
Уставниот суд ништо не превзема.

Кривичниот суд ништо не превзема.
МВР ништо не превзема.

Ама оние што го бранеа уставниот поредок, сега се судат за 
тероризам.

Иако, единствениот ТЕРОР и ТЕРОРИЗАМ, во изминативе 
27 години се спроведува врз МАКЕДОНИЈА, македонскиот 

ИДЕНТИТЕТ и македонскиот НАРОД.
Ме убива немоќта што не знам како да и помогнам на 

МАКЕДОНИЈА, на оние што ја бранеа, а сега се политички 
затвореници.

Немам организациски способности.
Немам политички амбиции.

Веќе не ме интересираат протести затоа што видов како тие 
завршуваат: шарените по владини кабинети, родољубите во 

затвор.
Ме убива немоќта, беспомошноста, тагата.

Никогаш, никого не сум посакал да повредам.
Затоа одлучив да се повредам себе,

Од оваа полноќ, со ВОВЕДЕНИЕ на ПРЕСВЕТА 
БОГОРОДИЦА, јас, Александар Русјаков, започнувам 

ШТРАЈК СО ГЛАД.
Првите два дена ГЛАДУВАЊЕ, ќе ги минам на нога, затоа 
што ветив и дадов потпис дека ќе играм во краток филм.

Останатите денови ќе ГЛАДУВАМ дома.
Кој сака може да се јави, да дојде, да провери.

ГЛАД и МОЛИТВА, оти не гледам дека нешто друго ми 
останува.

Без разлика на последиците.
И тоа ќе трае се додека не биде тргнато политичкото 

монтирано ОБВИНЕНИЕ за ТЕРОРИЗАМ против луѓето 
од ЗАЕДНИЧА МАКЕДОНИЈА со кое судот ги изедначи 

оние кои ја бранеа УНИТАРНОСТА на МАКЕДОНИЈА со 
терористите на ИСИС, ЕТА, ОНА, ИРА и други.

Многумина ќе се радуваат, ама сеедно, јас тоа не го правам 
за нив.

Многумина ќе ликуваат, ама и за нив ќе се молам.
Многумина ќе речат, лаже, глуми, фолира, се преправа, но 
тие, меѓу своите истомисленици нека ги пронајдат оние кои 
вистински ме познаваат, кои ми биле дома, дел од животот, 
срцето, постелата и слободно нека запрашаат кој сум, каков 

сум и што носам во срцето.
Многумина ќе се вознемират, загрижат, натажат, но за нив 

имам една мисла, не моја, туку на старецот Силуан, а гласи, 
ДРЖЕТЕ ЈА ГЛАВАТА ВО ПЕКОЛОТ И НЕ ОЧАЈУВАЈТЕ.

ШТРАЈК со ГЛАД и МОЛИТВА, додека не се тргне 
обвинението за тероризам против оние што ја бранеа 

МАКЕДОНИЈА со чисто срце.
ГОСПОДЕ ИСУСЕ ХРИСТЕ, СИНЕ БОЖЈИ, ПОМИЛУВАЈ 

МЕ МЕНЕ ГРЕШНИОТ

,,Македонија,,: 
Почитувани читатели дозво-
лете ни да ви го претставиме 
Александар Русјаков.
Роден  е во 1977-та година 
во Велес, Македонија. Ди-

пломираше на Факулететот 
за драмски уметности. Еден 
е од авторите на анимира-
ната хумористична серија 
„Еднооки“. Досега има обја-
вено неколку книжевни дела.  

Гостин е на овогодишната 
Гоцева Вечер на организа-
цијата Обединети Македон-
ци во Канада. 

Тој во една прилика неод-
мана изјави: „Ме убива не-
моќта што не знам како да ѝ 
помогнам на МАКЕДОНИЈА, 
на оние што ја бранеа, а сега 
се политички затвореници.
Немам организациски спо-
собности. Немам политички 
амбиции. Веќе не ме инте-
ресираат протести затоа што 
видов како тие завршуваат: 
шарените по владини каби-
нети, родољубите во затвор. 
Ме убива немоќта, беспом-
ошноста, тагата. Никогаш, 
никого не сум посакал да по-
вредам. Затоа одлучив да се 
повредам себе…“ Во пресрет 
на неговата посета на Кана-
да го поведовме следниот 
разговор.

Господине Русјаков: Како 
ја доживувате Македонија 
деновиве непосредно пред 
Вашето доаѓање во Канада?

Александар Русјаков: Како 
да е 1913 година. Македон-
сокото национално ткиво е 
распарчено до непрепозна-
вање. Не постои политичка 
моќ, туку политички полтро-
низам, свиткан `рбет, а на-
место идеали и национална 
свест, кај двете македонски 
елити имаме грижа само за 
сопствените задници и ка-
риери. Народот е партиски 
закрвен како последица 
на неколкугодишната спе-
цијална војна водена против 
Македонија. Уметниците и 
интелектуалците или се за-
молкнати, или одработуваат 
за туѓи интереси или тресат 
глупости. Нема автентична 
мисла, туку интелектуална 
бижутерија. Академските 
професори најчесто се за-
интересирани да ги прода-
ваат своите скрипти или 
да ловат студентки. МАНУ 
е збирштина на бескорсни 
фикуси со титули и висо-
ки примања. Медиумите се 
гротеска. МПЦ е раштиман 
оркестар кој духовноста ја 

смени со удобност. Затвори-
те се полни со уметници кои 
го бранеа уставниот поредок 
на татковината. Власта ни 
е октроирана. Опозицијата 
изгубена, безидејна, во ка-
давер состојба. Албанците 
си ги гледаат своите нацио-
нални интереси. Република 
Македонија не е држава, туку 
протекторат на амбасадо-
рот Џес Бејли како престав-
ник на американската „дип 
стејт“. Околу нас не е 2018, 
туку 1913 година. Затоа се 
осилени мршојадците кои 
работат на уништување на 
Македонија и македонизмот. 
Париз треба да биде новиот 
Букурешт за идентитетска 
ликвидација на Македонија 
што треба да ја потпишат ма-
кедонските политички јуди за 
30 сребреници. 
,,Македонија,,: Што е поло-
шо од Вашиот штрајк со глад, 
стравот од  како што велите 
нови апсења или пак стравот 
од заканите по вашиот жи-
вот?
Александар Русјаков:
 Штрајкот со глад не беше 
воопшто страшен. Тоа беше 
реакција на гнев и беспо-
момошнст во ситуација кога 
не знаев како можам да им 
помогнам на моите затво-
рени пријатели, патриотите 
од „Заедничка Македонија“ 
чие единствено „злсторство“ 
беше што го бранеа устав-
ниот поредок на Македонија. 
Нови апсења сигурно ќе има, 
затоа што сегашната октрои-
рана власт нема што друго 
да понуди, па затоа тргна 
во распродажба на нацио-
налните интереси, ама па не 
можат да ги затворат сите 
македонски родољуби. Колку 
повеќе апсат, толку гневот ќе 
расте. Директни закани по 
живот не сум имал. Најмногу 
се сведува на Фејсбук напа-
ди од соросвата хистерична 
ал каеда и зомби герила или 
од обезумени партиски акти-
висти што ми се закануваат 
со затвор, но тоа се луѓе кои 
немаат идеали, умствена и 
срцева потрага по духовност, 
кај нив сè е сведено на чист 
материјализам, кариерзам и 

политчко полтронство, па си 
мислат дека она што нив ги 
плаши, истото важи за сите. 
Како да им кажам дека јас се 
плашам само од Бога и од 
себе?
,,Македонија,,: Неодамна 
изјавивте дека меѓу луѓето 
во Македонија  се сее страв 
за никој да не крене глава 
кога ќе почне планираниот 
идентитетски геноцид врз 
Македонија. 
Дали вие сте еден од оние, 
како што велите, кои треба 
да се тргнат зашто не стра-
вувате јавно да го кажувате и 
пишувате тоа?
Александар Русјаков: Тоа 
им беше намерата. Одмаз-
да спрема храбрите и сеење 
страв за сите кои во иднина 
ќе кренат глас воочи најаве-
ниот иднетитетски генцид. 
Јас сум неважен веќе. По-
раката е пратена. Трагата 
исцртана. Утре да ме снема, 
ќе го цитирам Демостен, Ма-
кедонија сега е само со еден 
Македонец помалку. Нив-
ниот вистински страв е од 
Македнците кои не се експо-
нираат. Народот македонски. 
Дома и во дијаспората. Оние 
што чесно работат, ја љубат 
Македонија и ги препозна-
ваат велепредавствата. Тие 
им се кошмарот од кој нема 
да излезат. Затоа што знаат 
дека колку и да го корнат пи-
рејот, тој повторно никнува. 
,,Македонија,,: Честопати 
сегашното време во Макео-
днија го споредувате со вре-
мето на Удбашите, од каде 
таа паралела?
Александар Русјаков: 
УДБ-а, југословенската тајна 
полиција, повеќе се занмава-
ше со пресметка со внатреш-
ните неистомисленици, 
отколку со безбедноста на 
државата. Затоа Југославија 
заврши така како што завр-
ши. Удбашите созаддоа паја-
жини од кодоши кои за карие-
ризам и пофалби ги кодошеа 
своите браќа, сестри, род-
нини и пријатели. Уште сме 
заплеткани во тие пајажини. 
Македонските политичари 
во независна Македонија не 
паднаа од небо, повеќето се 

деца на таа школа. Ја проек-
тираа нивната неспособност, 
потпросечнст и злорадост од 
туѓа несреќа на сите нивоа 
во општеството. 
,,Македонија,,: Гладувавте 
за Македонија со штрајк кој 
наиде на голем оддек во јав-
носта, во знак на револт на 
затворените пратеници - кои 
се следните чекори?
Александар Русјаков:
 Штрајкував со глад во знак 
на протест против затво-
рањето на уметници, ма-
кедонските патриоти и ро-
дољуби од движењето „За 
заедничка Македонија“. Ја 
спремам збирката “Темни 
мугри“, која е еден вид цитат 
на рациновите „Бели мугри“ 
во која го опевам антмаке-
донскиот терор што владее 
изминативе неколку месеци. 
Ќе ми биде задоволство до-
колку стигнам во Канада да 
ви ги прочитам тие дванае-
сет песни. Ќе се обидам со 
уште неколку инцијативи кои 
во моментов не можам да ги 
изнесам во јавнсот затоа што 
се во подготовка. 
,,Македонија,,: Ако како што 
велите за Македонија Ев-
ропската заедница е непо-
требна, а и двете најголеми 
партии се залагаат за влез 
во неа,кој е тогаш според вас 
вистинскиот правец?
Александар Русјаков: 
ЕУ постојано уценува да сме-
ниме име и идентитет, што ќе 
ни е таа лицемерна твореви-
на ако во неа треба да влезе-
ме обезличени? Вистинскиот 
правец е цврста, економски 
стабилна и духовно силна, 
неутрална Македонија која 
ќе соработува на културно и 
економско поле со сите др-
жави на планетава. 
,,Македонија,,:Господине 
Русјаков каква е/и треба да 
биде улогата на македон-
ските иселеници и што би им 
порачале на патриотите во 
дијаспората?
Александар Русјаков: Зачу-
вајте го македонскиот дух и 
пренесете го на вашите деца, 
негувајте ја македонската 
традицја и култура, љубете 
ја својата мајка земја. Биде-
те добри и чесни граѓани во 
државите каде што живеете, 
работете напорно за да стек-
нете пријатели и доверба, па 
така најдобро ќе можете да 
се борите за Македонија, да 
му ја презентирате на светот 
македонската голгота што ни 
се случува. 
,,Македонија,,: И за крај Но-
вогодишно-Божикна честит-
ка... или?
Александар Русјаков: Би-
дете обединети, цврсти во 
верата и со отворени срца 
кон Македонија. Христос се 
роди! Навистина се роди!

Интервју со Александар Русјаков

Македонска Заедница
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Разговор со Архимандритот Никодим Царкњас од македонската 
православна црква Св. Злата Мегленска од С’ботско Егејска Македонија

Ова се најтешки времиња за македонскиот народ, најголем историки срам. Овие проблеми што и се случија на Македонија не’ вратија 50 години назад. 
Ви порачувам да бидете единствени, зашто Вие Македонците во дијаспората сте сто пати посилни Македонци од Македонците во Македонија

Архимандритот Никодим 
Царкњас  неодамна прису-
ствуваше во Торонто и око-
лните градови во Онтарио 
остварувајќи бројни средби 
со Македонците, пред се со 
потекло од Егејскиот дел на 
Македонија со кои низ разго-
вори и трибини разменуваше 
мислења за сегашните слу-
чувања во Македонија, за 
работата и проблемите со 
кои се соочува црквата Св. 
Злата Мегленска во С’ботко, 
Егејска Македонија.
Девет дневната  посета на 
Архимандритот на Торон-
то изроди  убави средби со 
Македонците. Најнапред ја 
посети македонската право-
славна црква Св. Димитрија 
Солунски во Маркам каде 
што сослужеше при редов-
ната неделна служба,  по 
што следеше обраќаме на 
предновогодишната про-
слава на женската секција, 
а два дена потоа ја одржа и 
трибината на која учествуваа 
бројни Македонци од градот 
Маркам и пошироко.
На 9 декември беше поче-
сен гостин на Климентовата 
вечер по повод патрониот 
ден на катедралната црква 
Св. Климент Охридски во 
Торонто. Во таа пригода тој 
им се  обрати на присутните 
и проговори за значањето на 
Св. Климент, но и за актуел-
ностите во Македонија.
Таа прилика беше подобна и 
за нашиот разговор.
Го запрашавме како што и 
посака да говори од празнич-
ната говорница, како патриот 
и да ни каже како гледа на 
актуелните случувања во 
Македонија...
- Секогаш  збору-
вам како патриот. Јас мо-
жам да разликувам што е 
политика, а што патриоти-
зам. Политика е да молчиш 
пред неправдата, да фаќаш 
страна, партија.
Јас ги кажувам проблемите 
на Македонија и Македон-
ците и како македонски 
патриот сакам нашите про-
беми да се решваваат, а не 
да се враќаме назад.

Овие проблеми што и се 
случија на Македонија не’ 
вратија 50 години назад, 
сега кога успеавме како 
народ еден дел од Маке-
донија да биде независен, 
со име Македонија, дојде 
новата влада и поддржана 
од надвор го измами наро-
дот и сака да го промени 
името, а  црквата  ја стави 
на фронтна линија како 
Тројански коњ да пристапи 
пред Бугарите, таа која е 
мајка на сите православни  
цркви во Европа, да ја бара 
за своја мајка. Охрид е  пре-
столнина и лулка на сите  
цркви во православието, а 
дојде време  македонската 
православна црква и сино-
дот да ја молат бугарската 

црква која  нема никава 
врска со Македонија да не’ 
признае, да и’ биде мајка на 
нашата црква.
Верувајте,ова се најтешки 
времиња за македонскиот 
народ, најголем истори-
ки срам. Тоа денес што се 
случува е најголем срам. 
Во мај присуствував на со-
бир на славјанските цркви 
каде што познати доктори 
на науки, академици збо-
руваа  дека македонската е 
лулка на сите православни 
цркви.
Веднаш по послдните слу-
чувања во црквата испра-
тив апел и до македонска-
та православна црква и 
до лидерите, мислам дека 
можеше да се почека барем 

уште неколку години, вре-
мето е дојдено, зрело, вре-
ме е сите да не’ признаат 
без молби и понижувања.
Јас немав личен контакт со 
македонските владици, не 
сакаат да имаат работа со 
мене бидејќи моите идеји 
се исклучиво патриотски. 

Го запашавме Отец Никодим 
кој е најголем виновник за 
ваквите случувања во Маке-
донија, на што тој ни одгово-
ри:
-Проблемот е во лидерите 
кои поведени од политика-
та и политичките игри му 
нанесуваат најголем срам 
на македонскиот народ, 
проблемот е во тоа дали се 
чувствуваат како Македон-

ци, ако не се чувствуваат 
како Македонци нека си 
одат, да не го залажуваат 
народот. 
 На прашањето зо-
што мисли така Отец Цар-
књас проговори за,  како што 
рече бугарофилството на 
Љупчо Георгиевски, а потоа 
го спомена и  сегашниот пре-
миер на Македонија:

-Зоран Заев уште пред не-
колку години, при средба  
во црквата Св. Кирил и 
Методиј во Струмица ми 
рече - и јас имам грчко по-
текло,од Лезбос, прадедо 
ми дојде како печалбар 
во Струмица и остана. Јас 
не знам грчки, тоа сам ми 
кажа лично и сега откако 

дојде како премиер ги гле-
дам работите и неговиот 
однос кон македонското 
прашање...

Дедо Никодим проговори и 
за раздвижувањето на од-
носите помеѓу Македонија и 
Грција.
- Што да ви кажам 
и сами видовте како ми-
нистерот за надворешни 
работи Никола Димитров ја 
фали Грција за античката 
историја, срамно за исто-
ријата, за Македонија, тој 
не ја посети Грција како 
македонски министер со 
македонски интереси,  туку 
понижувачки да ја моли и 
да се договара во името 
на македонскиот народ  за 
влез во Нато и Европската 
Унија. 
Еве сега се подготвуваат и 
спомениците да ги срушат 
зашто не и’ припаѓале на 
Македонија, туку на Грција. 
Се прават страшни рабо-
ти, но македонскиот народ 
што се чувствува како ма-
кедонски, не како Бугари 
или Срби или нешто друго 
нема да  дозволи да продо-
лжат овие немили дејства 
што ги прави новата Влада 
со Албанците.

И пред крајот на разговорот, 
со благодарноста за разгово-
рот го запрашавме и за него-
вата порака до Македонците 
во Канада.

Ви порачувам да биде-
те единствени., Паметам 
пред повеќе години Бран-
ко Црвенковски години ми 
рече: Вие Македонците во 
дијаспората сте сто пати 
посилни Македонци од Ма-
кедонците во Македонија, 
затоа тежината паѓа на Ма-
кедонците во дијаспората, 
да ја чувате македонската 
вистина и македонскиот 
народ и да бидете сплоте-
ни. Да живее Македонија и 
македонскиот народ. 
Сполај ви на сите. 

Birthright Macedonia – a joint partnership of the United Macedonian Diaspora 
and the Skopje-based Macedonian Center for International Cooperation is now 

accepting applications for the 2018 Summer Session in Macedonia!
The Summer Session begins June 29 

and concludes July 20, 2018
WHY BIRTHRIGHT?

* Come to Macedonia for three weeks during the summer!
* Bond with both young Macedonians from around the world and 
native Macedonian youth.
* Create friendships that will last a lifetime.
* Complete an Internship Work Program that compliments your 
academic and career goals or general interest. Earn college 
credit (subject to your institution of higher learning).
* Live with a host family in Skopje or Bitola and become 

immersed in the daily, contemporary life of the Republic.
* Experience the sights, sounds and flavors of our ancestral homeland.
* Rediscover your Macedonian Heritage – or discover it for the first time!

Среќна Нова Година до сите наши 
членови, донатори, и подржувачи! 

Happy New Year to all our members, donors, 
and supporters! We wish you and your 

family a happy and healthy 2018! Thank you 
for supporting UMD's important mission for 
#Macedonia and the #Macedonian people!

Македонска Заедница
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На 16 декември  во Лондон, 
Онтaрио на покана на там-
ошните Македoнци се одржа 
иницијативен состанок за 
здружување во македонска 
заедница која во иднина 
би прераснала во македон-
ска православна црква. На 
средбата присуствуваа ка-
надскиот намесник на Аме-
риканско-Канадската Епар-
хија на МПЦ протаставрофор 
Трајко Босеовски, воедно 
свештеник во МПЦ Св. Ди-
митрија Солунски во Маркам 
и Отец Гоце Десподовски 
свештеник во црквата Св. 
Мала Богородица од Кемб-
риџ, како  и  г-ин Славе Ди-
митров епархиски делагат во 
Американско-Канадската Ма-
кедонска православна епар-
хија од црквата Св. Илија од 
Мисисага кои на насобрани-
те Македонци со копнеж за 
изградба на црковен храм кој 
би го носел името на Св. Ар-
хангел Михаил им ги дадоа 
основните упатства за орга-
низирање и пристапување 
кон оваа несомнено голема 
и возвишена цел.
Домаќините Томе Арсовски 
и Томе Стефановски на 
почетокот ја пренесоа 
својата желба во име на 
Македонците кои го сочину-
ваат иницијативниот одбор, 
а кои првично се здружиле 
во македонско друштво од 
Лондон огласувајќи го сво-
ето постоење во локални 
лондонски списанија, а ак-
тивноста ја отпочнале со 
меѓусебно дружење и со ос-
танатите етнички друштва 
од градот Лондон.
Овој состанок несомнено 
разреши многу дилеми, а 
првичните информации 
и објасненија што значи 
формирањето на црква и 
како да се дојде до таа цел 
ги дадоа свештените оци, 
најнапред Отец Босеовски 

а по него и отец Гоце Деспо-
товски кој доаѓа од црквата 
Св. Богородица од Кембриџ, 
парохија на Македонците од 
Лондон кои се оддалечени 
1 час од овој храм. Своето 
мислење го произнесе и г-ин 
Славе Димитров епархиски 
делагат во Американско-Ка-
надската Македонска право-
лсвана епархија од црквата 
Св. Илија од Мисисага.
Според зборовите на г-ин 
Томе Арсовски оваа средба 
значи многу.
,,Благодарение на свеште-
ниците Босеовски и Деспо-
товски и г-ин Славе Дими-
тров добивме правилник од 
нашата епархија кој ќе го 
разгледаме, ќе размислува-
ме и договараме во иднина 
која форма на здружување 
да ја одбереме, игранка пи-
кник или нешто друго, се’ со 
една цел да се соберат што 

повеќе Македонци. Се наде-
вам во добра комуникација и 
со Бога напред ќе успееме.

Господин Дејан Поповиќ кој 
исто така присуствуваше 
на состанокот ја поздрави 
идејата за изградба на црко-
вен храм заблагодарувајќи 
се на иницијаторите а посеб-
но до свештениците кои ги 
удостоија Македонците од 
Лондон.Тој нагласи дека Лон-
дон како град е релативно 
мала средина и во иднина ќе 
се работи на запознавање на 
Македонците со оваа идеја, 
доадавајќи дека почетокот 
ќе биде скромен, но тоа е 
вистинскиот пат, единствено 
да се дејствува под капата на 
македонската православна 
црква. Иако комуната е мала, 
сепак Македонците на крајот 
ќе успеат.
Неговата порака до сите Ма-

кедонци во Лондон 
е да не губат верба, 
секоја година се зго-
лемуваат можности-
те, како и приливот 
на новите Македон-
ци во овој град неда-
леку од Торонто, но 
далеку попримамлив 
и поевтин за живот 
во споредба со ме-
трополата.
Господин Арсовски 
за весникот ,,Маке-
донија,, изнесе пода-
тоци од туристичкото 
биро на Лондон спо-
ред кое градот секоја 
година се зголемува 
за 20% во секоја 
гранка, според тоа и 
македонската заедни-
ца ќе расте и ќе се развива 
што е голем поттик за сите 
Македонци од овој крај кои 
заслужуваат да добијат ма-

кедонска православна црква.
Со желбите за Среќна Нова 
Година Им посакуваме успех 
во реализацијата на овој 

грандиозен план и  голема 
желба на нашите надежни 
браќа и сестри во Лондон 
Онтарио. 

Идеја за изградба на нова 
македонска православна црква 

Св. Архангел Михаил во Лондон Онтарио

Томе Арсовски и Дејан Поповиќ

Македонска Заедница
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Со највисоки почести одбележан патрониот ден на македонската 
православна црква Св. Климент Охридски во Торонто

На 9 декември минатата 
година македонската пра-
вославна катедрална црква 
Св. Климент Охридски од То-
ронто во присуство на бројни 
верници и почитувачи го одр-
жа својот свечен банкет.
  Почитувани дами и го-
спода, драги Македонци, 
драги наши браќа и сестри 
по крв и вера, добровечер 
и добре дојдовте на овој 
свечен настан,  денес 
го чествуваме светото 
дело на големиот про-
светител Св. Климент 
Охридски,  чие име го носи 
нашата света црква, на 
најголемиот ученик на 
светите браќа Кирил и 
Методиј. Би сакала И да 
ви нагласам дека оваа го-
дина славиме и 50 години 
од авфтокефалноста на 
Македонската Православ-
на Црква-Охридска архие-
пископија - рече во својот 
поздравен говор водител-
ката на програмата Маја 
Доневска Ивановска.
По традиција свечениот бан-
кет отпочна со интонирање 
на на канадската и маке-
донската химна во изведба 
на црковниот хор при МПЦ 
Св.Климент Охридски а под 
диригентската палка на Про-
фесор Васко Петровски. 
Ниеден православен Маке-
донец непобарал да биде 
посвоено Чедо ниту по-
барал да добиеме макеа. 
Да останеме доследни на 
својата цел И да бити-
суваме сплотено , а секој 
оној кој потпишал нешто 
во наше име без да бидеме 
прашани дали ние тоа го 
сакаме треба да сноси се-
риозни последици од оваа 
наша па и тоа како силна 
македонска правослвна 
епархија во Канада и Аме-
рика – беше истакнато од 
празничната говорница. 
Климентовата вечер ја поче-
стија со своето присуство до-
маќините, претседателот на 

МПЦ Св. Климент Охридски 
г-ин Чедо Миленковски со 
сопругата Јагода и протое-
реј ставрофор Илија Донев, 
парох при МПЦ Св. Климент 
Охридски, како  и неговата 
Екселенција  Амбасадорот 
на Р. Македонија во Ота-
ва г-ин Тони Димовски со 
сопругата Катерина, Епар-
хискиот намесник за Амери-
канско Канадската епархија 
протоереј ставрофор Трајко 
Босеовски со попадијата 
Мирјана, Архимандрит Нико-
дин Царкњас, парох при Св. 
Злата Мегленска во С’бот-
ско, Егејска Македонија.
Прусутен беше и протоереј 
ставрофор Илија Дими-
триевски парох при МПЦ. 
Св Недела од Ејџекс со по-
падијата Мирјана, протоереј 
Благе Димитриевски со 
попадијата Деса, протоереј 
Стефан Груевски како и 
протоереј Константин Ми-
тровски со попадијата Ели-
забета парох при МПЦ. Св. 
Илија од Мисисага. 
Како и секоја година така и 
оваа огромна благодарност 
за поддршката им беше од-
дадена на  Херитиџ Фунерал 
Хом и г-ин. Глен Деy со не-
говите вработени, претсе-
дателот на семакедонската 
организација Обединети Ма-
кедонци во Канада - Мендо 
Бакаловски со сопругата 
Трајанка, претседателот на 
МПЦ. Св. Илија од Мисисага 
Коле Димески со сопругата, 
претседателот на Македо-
ниан Чилдренс Релиф Дра-
гица Димовска со сопругот 
Мицко, Претседателот на 
Македонското историско дру-
штво во Торонто Тони Мар-
ковски со сопругата Вера, 
како и на донаторите Коста 
и Лена Стенвик со фами-
лијата и нивната компанија 
Трипл ,,А,, Чиз, како и Крсте 
и Гордана Ивановски и нив-
ната компанија. 
И додека траеше Клименто-
вата вечер во ликовната га-

лерија поместена на вториот 
кат во црквата Св. Климент 
Охридски беа изложени де-
лата на Елена Опашини .
Свети Климентовата вечера 
ја поздрави и проговори за 
работата на црквата изразу-
вајќи огромна благодарност 
до својата управа, сите во-
лонтери и верници претсе-
дателот на МПЦ Св. Климент 
Охридски господин  Чедо Ми-
ленковски.
За значењето, ликот и дело-
то  на Св. Климента говоре-
ше парохот на Св. Климент 
Охридски протоереј ставро-
фор Илија Донев, по кого се 
обрати и неговата екселен-
ција г-ин Амбасадорот на Р.
Македонија во Канада, Тони 
Димовски.
Вечниот поборник за маке-
донските човекови права, 
духовник на Македонците 
од Егејска Македонија Архи-
мандрит Никодим Царкњас 
Парох, при МПЦ Св. Злата 
Мегленска во С’ботско со 
силен набој говореше за цр-
квата, за Св. Климент и за 
актуелните состојби во Ма-
кедонија и за македонските 
малцинства надвор од гра-
ниците на државата Македо-
нија.
Протоереј ставрофор Трајко 
Босеовски епархиски намес-
ник на Американско Канад-
ската Епархија во продо-
лжение на славската вечера 
ги упати своите пораки за 
единственост, самостојност 
и автокефалност на нашата 
македонска православна цр-
ква.
Неделното училиште по ма-
кедонски јазик од црквата Св 
Климент Охридски под рако-
водство на учителката Весна 
Адамова изведе мали сцени 
од македонски битови драми 
со цел да се навратиме и по-
тсетиме на животот на маке-
донскиот народ во минатото. 
Во драмските сцени учеству-
ваа учениците Калина, Нади-
ца, Матеа, Стефани, Илија, 

Виктор, Оливер, Марија, 
Елена, Ана, Самоил, Матеа, 
Бела и Евгенија. 
Неизбежен дел на овој на-
стан беше гордоста на Св. 
Климент Охридски и воедно 
на целокупната македон-
ска заедница во Канада , 
Ансамблот ,,Македонка,, и 
ограноците играорната гру-
па ,,Св. Климент Охридски,,и 
,,Млади Македонци,, под 
неуморното раководство на 
Алек и Крис Петличкои и 
Елизабет Медичков.
Ансамблот ,,Македонка,, 
се претстави со орото ,,По-
вардарие,,,по што следеше 
играорната група ,,Св. Кли-
мент Охридски,, при што 
најмладите играорци ни се 
претставија со ,,Пајдушко 
оро,,.
Групата ,,Млади Македонци 
го изведе сплетот на песни 
и ора од Егејска Македонија.
И за крај на прекрасната 
фолклорна престава Ансам-
лот ,,Македонка,, кои  ни се 
претставија со орото ,,Пи-
ринско цвеќе пролетно,,.
Во име на литературното 
друштво кое работи при 
црквата претседателката 
и водител на програмата 
Маја Доневска Ивановска 
во придружба на  Веле То-
шевски на гајда ја изведе па-
триотската схихотворба 

,,Македонија,,

Од Пелистер, па до 
Пирин,

И од Вруток до Егеј бел,
Три цвеќенца – еден 

букет,
Еден народ сполотен цел.

Кога ги слушаш орото и 
песната

Македонска,
Во чекорите на тешкото,
И ангелите се веселат,

Земјата под нозе трепери 
од возбуда 

Чиниш, сите води подзем-
ни во бранови се рази-

грани.

И  мртвите од восхит те 
воспеваат

Песно виорна оро праде-
довско,

Од намтивек земја татко-
винска,

Нуз бури, магли, оган и 
меч

Распламнати,
Се’ ведри насмевки строј-

ност ти красат.

Благословена си Маке-
донко,

Од бога дар дарена,
Од мајка светица родена,

До што е род и пород 
Македонски 

Благослов на родна земја 
благословен.

Од дамнина еден Би-
блиски народ,

Исправено стои дланките 
ги стега 

И очи во очи немо се 
гледа 

Мрачните сили не’ тргаат  
за да не’ нема,

Ама нашето семе р’кулци 
раѓа 

И пак сме бројни и пак не 
има.

Еј Македонци,
Кренете глави,

Името наше, со векови се 
слави.

И се дур сонцето свети, и 
срцата ни ги грее,

Макендонското знаме, со 
гордост ке се вее.

Ајде сите, 
Да се кренеме на нога,
Земја сме библиска, не 

сака и Бога.
Да не дозволиме никој,

Име да ни смени,

Зошто крв Александрова, 
ни течи во вени

И кога некој ќе не праша:

Кои сме?
МАКЕДОНЦИ СМЕ!!!  

На кој јазик зборуваме?
НА МАКЕДОНСКИ!!!  

Какви песни пееме? Какви 
ора играме?

МАКЕДОНСКИ!!! 

Која ни е Мајката?
МАКЕДОНИЈА!!!    

За едно сонце, за едно 
небо,

за едно ново утро што се 
раѓа.

За МЕНЕ за ТЕБЕ,
за едно ИМЕ,

за сите НАС што овде 
гнездо сме свили,

за една ЗЕМЈА
што вреди да се живее и 

гине!

ЗА МАКЕДОНИЈА!!!  
Почитуваните оци потоа го 
благословија славскиот леб 
и празничната вечера со 
молитва во придружба на 
црковниот хор. Кумови на 
овогодишната Климентова 
Вечер беа Митко и Виолета 
Роштанковски со семејство-
то, а за следната година оваа 
почесна улога ќе ја имаат Јо-
ванка и Томе Шарковски со 
нивната фамилија.
Следуваше  вечерата, а по 
неа со прекрасни македон-
ски ора и песни до доцна во 
ноќта оркестарот Бисер се 
погрижи за  незаборавна се-
опшата веселба.



Страница 11January 05, 2018 Св. Климент Охридски - Торонто

Информации за Новогодишно-Божикните празници 
во црквата Св. Климент Охридски, Торонто

Управата на црквата Св. Климент Охридски 
со претседателот Чедо Миленковски 

и женската секција предводена од 
Лидија Брашнарска ве информираат за  

најважните јануарски активности:

На 5 јануари годинава во црквата ќе биде 
организирано традицоналното Коледе со 

палење на коледарскиот оган, а ќе се служат костени и ореви; 

Во недела на 7 јануари  веднаш по црковната служба по повод Раѓањето Христово 
Божик Дедо Мраз ќе ги дарува дечињата со божикни подароци.

Во духот на нашата традиција ќе следува забава со македонска музика.

По повод празникот Василица на 14 јануари по службата ќе се продава зелник со 
златно паре, а за вашето расположение ќе придонесат и звуците на оркестарот  

Децата од Буф.

Сите сте добродојдени!
За повеќе информации јавете во црвата Св. Климент на тел: 416-421-7451

Среќни Празници
Управата на Црквата Св. Климент Охридски од 

Торонто со својот претседател Чедо Миленковски 
и претседателката на женската секција Лидија 
Брашнарска 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 2018 година 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 македонска и христијанска љубов да се почитуваме и 

сакаме еден со друг.
За многу години!
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St. Clement Day Bake Sale
Thank you to everyone who came to our St. Clement Day Bake Sale at St. Clement of Ohrid 
Macedonian Orthodox Cathedral, Toronto on December 10!
Special thanks to the church administration for helping us make this happen and to the Republic 
of Macedonia’s ambassador to Canada, Tony Dimovski, and his family for coming out to support.
- The AMSUT Team

Merry Christmas and a Happy New Year  from the MYNET Team!
Here are some pictures from when we helped the St.Clement of 

Ohrid Ladies Auxiliary decorate our church for Christmas.
MYNET Toy Box 

Thank you to everyone who donated and made our first Christmas toy drive so 
successful! If you still want to donate, 

- The MYNET team @ St. Clement
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Целокупниот живот на Све-
тата Православна Црква 
е секојдневно непрестајно 
богослужение.  Светата Цр-
ква секојдневно празнува 
и молитвено се обраќа кон 
многуте светители, кои  има-
ат слобода пред Бога да се 
молат за спасение на нашите 
души. Така, во Црквата секој 
ден е празник, и затоа право-
славниот живот е непрестајно 
богослужење, непрестајно 
живеење во заедница со 
Бога. Затоа, празнувајќи ги 
празниците и светителите 
ние молитвено обраќајќи се 
кон нив, примаме благодат 
и благослов без кои е нево-
зможно да живееме нормален 
живот. Оттука произлегува и 
потребата, ние христијаните 
често да ги посетуваме пра-
вославните храмови и да се 
молиме на Бога во нив, зашто 
тогаш, силно чувствуваме 
како благодата Божја се впи-
ва во нашето срце и полека ги 
залечува сите рани кои гре-
вот. . Особено кога молитвено 
учествуваме во богослужби-
те, секој од нас го извршува 
својот подвиг на очистување, 
преобразување и покајание. 
Молитвата е најнеопходна до-
бродетел за секој христијанин 
и е вистинско оружје против 
демоните. Како што вели св. 
Јован Лествичник: „Нема по-
големо оружје ни на небото ни 
на земјата од името Исусово.“ 
Молитвата е особено силна 
кога ние христијаните се со-
бираме на молитва во хра-
мовите, и кога сите заедно, 
и свештенството и народот 
Божји, ги принесуваме пред 
Бога нашите молитви, зашто 
нашето спасение се состои 
во заедничкото живеење со 
сите наши браќа и сестри – 
христијани, но и со сите све-
тии во  Црквата. Не поминал 
некој поголем празник, а да не 
сме се собрале сите заедно 
во црквата, за заеднички да 
ја споделиме благодатната 
празнична радост, која Бог 
особено изобилно ни ја дару-
ва на секоја празнична литур-
гија. Благодатта на светите 
празници и на светите бого-
служби поврзани со самите 
празници, е безгранична бо-
жествена сила која во душата 
на христијанинот ги разбудува 
светите добродетели и ја по-
тикнува кон ревносно и све-
то служење на Бога. Затоа, 
возљубени христијани, особе-
но е важно кога се приближу-
ва некој поголем празник, до-
стоинствено да се подготвиме 
за неговото одбележување, 
онака како што не научиле 
Светите Отци, за нашето 
празнување да биде побожно 
и угодно на Бога, согласно со 

Евангелието и нашата пра-
вославна вера, па преку тоа 
и да добиеме благослов од 
Бога и од светителот чијшто 
празник го празнуваме. Праз-
нувањето не смее да биде за 
пропаст на нашата душа, туку 
за издигнување, очистување 
и осветување, а не за суд 
и осудување. За да знаете 
како треба христијаните да ги 
слават своите празници, со 
Божја помош, ќе се потруди-
ме да ја објасниме тајната на 
христијанскиот празник. 
Најпрво, потребно е да се 
запознаеме со содржината и 
смислата на самиот празник. 
Доколку станува збор за Го-
сподов или Богородичен праз-
ник, треба да го побараме во 
светото Евангелие местото 
каде што се зборува за тој 
празник и внимателно да го 
прочитаме. Треба да се пот-
рудиме да ја разбереме смис-
лата и пораката на празникот. 
Доколку се празнува некој 
светител, треба да го прочи-
таме неговото житие, за да се 
запознаеме со неговиот бо-
гоугоден живот. Тоа многу ќе 
ни помогне и ќе имаме голема 
корист за нашата душа, зашто 
на тој начин, ќе можеме да го 
споредиме нашиот живот со 
животот на светителот, и от-
како ќе ги согледаме големите 
разлики, ќе треба да се труди-
ме во иднина нашиот живот 
да го поправаме по примерот 
на светителот, зашто на тој 
начин најдобро и најубаво ќе 
го прославиме него, заштит-
никот на нашиот дом и нашиот 
молитвеник пред Господа. 
Исто така, треба да побараме 
и на дополнителни места и во 
книги кои што светоотечки го 
објаснуваат и толкуваат праз-
никот. Не смееме да дозво-
лиме незапознаени да го до-
чекаме празникот. Тоа е исто 
како неподготвени да отидеме 
на работа, или необлечени во 
град. Навистина, таму ќе ни 
се смеат и потсмеваат луѓето 
со кои заедно работиме, а во 
град сите кои што ќе нî срет-
нат, а доколку незапознаени 
отидеме во црква, само ќе ги 
ожалостиме светите ангели 
и светители, кои ќе го видат 
нашето незнаење и неразби-
рање на молитвите кои се 
пеат во црквата. А и ние ќе се 
чувствуваме непријатно, би-
дејќи ќе сфатиме дека ништо 
не разбираме и не знаеме во 
врска со самиот празник. По-
тоа, откако веќе сме се запо-
знале со празникот, потребно 
е да посветиме внимание на 
нашата духовна состојба.
 Еве на пример, се прибли-
жува празникот Божиќ, за кој 
ние се подготвуваме со пост и 
молитва. Исто така, не смее-
ме да пропуштиме да живее-
ме во покајание. Секојдневно 
треба да внимаваме на на-
шиот живот и да се трудиме 
да живееме во исполнување 
на Божјите заповеди. Како 
што деновите одминуваат 
и празникот се приближува, 
така и ние треба да биде-
ме сî подалеку од гревот и 
од гревовниот живот. Треба 
да одиме и кај свештеникот 
или нашиот духовен отец на 
исповед, бидејќи преку покај-
ничкото откривање на нашите 

гревови пред Бога и духов-
никот, истите се бришат од 
црните списоци на демоните 
и ние се помируваме со Бога. 
Повторно стануваме негови 
пријатели и чеда. Затоа, секој 
кој сериозно мисли на сво-
ето спасение и секој којшто 
сака да влезе во Царството 
Небесно, потребно е почесто 
и поискрено да пристапува 
кон оваа Света тајна. „Един-
ствено неисповеданиот грев 
е неопростив грев“ – велат 
Светите Отци. Така очистени, 
вистински сме подготвени да 
започнеме торжествено да 
празнуваме.
 Но пред да го направиме тоа, 
потребно е смирено, длабо-
ко и искрено да размислиме 
дали сме на некого згрешиле 
или пак сме се скарале со 
некој наш ближен. Доколку се 
најдеме виновни, без одложу-
вање да го побараме тој наш 
брат или сестра, и искрено 
покајнички да побараме про-
шка за нашата постапка и да 
ветиме дека во иднина ќе се 
трудиме да внимаваме. Колку 
ли само ќе се радуваат анге-
лите и светителите доколку 
искрено се помириме. Ако пак 
некој во тие празнични денови 
дојде и побара прошка од нас, 
како христијани должни сме 
да му простиме, бидејќи до-
колку сме тврдоглави и не са-
каме да простиме, тогаш и Бог 
нема да ни ги прости нашите 
гревови, а по напуштањето на 
овој привремен живот нема да 
вкусиме од подобриот рајски 
живот, туку ќе добиеме вечна 
осуда. 
Откако сме се помириле со 
Бога и со луѓето  подготве-
ни сме за светата празнична 
богослужба. Тивко и побожно 
треба да влеземе во светиот 
храм, без метеж да се покло-
ниме и да ја целиваме праз-
ничната икона, молејќи се 
тивко во себе на светителот 
или на Бога, и кротко и смире-
но да го заземеме нашето ме-
сто во Божјиот храм. Доколку 
сакаме, можеме да купиме 
осветени свеќи од црквата, 
и полека да ги запалиме на 
одреденото место. Додека ги 
палиме свеќите треба да се 
молиме за нашето семејство, 
роднини и пријатели, и да не 
забораваме дека „запалените 
свеќи ги означуваат светите 
помисли кои треба во тебе да 
светат како свеќа, за во домот 
на твојата душа да нема ниед-
на мрачна гревовна помисла, 
туку сите твои помисли да 
бидат огнени и исполнети со 
светлината на Светиот Дух, 
така што да не оскудеваш 
ни во една од светлоносните 
помисли на расудувањето“, 
како што нî учи св. Симеон 
Нов Богослов. Богослужба-
та треба да ја поминеме во 
молитва, притоа внимавајќи 
на содржината на црковните 
химни кои што се пеат во хра-
мот, бидејќи преку нив благо-
датта Божја длабоко навлегу-
ва во нашето срце. 
Пожелно е во очи на празни-
кот да го запалиме нашето до-
машно кандило, притоа потсе-
тувајќи се на зборовите на св. 
Симеон, дека: „Кандилото што 
го палиш претставува мисле-
на светлост, и неговата наме-

на е да те потсетува, како што 
црквата е сета во светлина од 
многуте кандила, така и домот 
на твојата душа кој исто така 
е дом Божји, кој е повозвишен 
од секој ракотворен храм, е 
должен да пребива во духов-
на светлина, односно во него 
мора да светаат сите духов-
ни добродетели, запалени со 
божествениот оган на бла-
годатта, и да го осветлуваат 
целото твое битие, така што 
во твојата душа да не остане 
неосветлен ниту еден агол.“ 
А пак, за темјанот кој што 
дома ќе го запалиме истиот 
Свет отец вели: „Темјанот за 
кадење кој кога ќе се запали, 
шири благопријатен мирис, 
ти укажува на благодатта на 
Светиот Дух, во смисла како 
она одвнатре оди нагоре, или 
како она од човекот кој при-
мил благодат од Светиот Дух 
се излива како воден извор кој 
што тече во живот вечен.“ И 
така, откако се помоливме на 
Бога, добро треба да размис-
лиме и да се потсетиме дали 
има некој брат или сестра 
болен или во затвор, и ако е 
така, треба да отидеме и да го 
посетиме, за да ја исполниме 
Божјата заповед. Исто така 
не смееме да ги заборавиме 
и сиромасите, гладните, не-
облечените и сите оние наши 
браќа и сестри кои живеат во 
немаштија и беда. Потребно 
е да си спомнеме и за нив и 
да им однесеме според на-
шите можности сî што им е 
потребно, за и тие да ја почув-
ствуваат празничната радост, 
а со тоа и ние да се покаже-
ме како вистински христијани 
кои го љубат Бога и својот 
ближен, за да се наречеме 
вистински синови и ќерки на 
Севишниот Бог. Зашто, вака 
вели Господ: „Дојдете, бла-
гословени од Мојот Отец; 
наследете го царството, при-
готвено за вас од почетокот 
на светот; оти гладен бев и ми 
дадовте да јадам; жеден бев 
и Ме напоивте, странец бев 
и Ме примивте; необлечен 
бев и Ме облековте; болен 
бев и Ме посетивте; во за-
твор бев и дојдовте при Мене. 
Тогаш праведниците ќе Му 
одговорат и речат: ’Господи, 
кога Те видовме гладен и Те 
нахранивме, или жеден и Те 
напоивме? Кога Те видовме 
странец и Те прибравме, или 
необлечен и Те облековме? 
Кога Те видовме болен, или 
во затвор и Те посетивме?’... 
Вистина, ви велам: доколку 
сте го направиле тоа на еден 
од овие најмали браќа, Мене 
сте Ми го направиле“ (Мт. 25, 
34 – 40). 
Доколку сме однеле во хра-
мот панагија или славски  леб, 
треба трпеливо да го почека-
ме свештеникот Божји, кој по 
завршувањето на Светата Ли-
тургија, ќе го пресече колачот 
или панагиата, кои таинстве-
но и символички представува-
ат жртва на благодарност кон 
Бога, што преку Господ Исус 
Христос и Неговото страдање 
сме спасени од пропаста, 
смртта и пеколот, кои правед-
но сме ги заслужиле како пла-
та за нашите гревови. Пред 
пресечениот и со црвено 
вино полиениот колач, треба 

да се потсетиме на големата 
Жртва, која нашиот Господ 
ја даде за нас, за Неговите 
страдања и распнувањето на 
Крст, па да се испитаме сами-
те себе, дали нашиот живот е 
достоен за таа Жртва? Заед-
но со славскиот колач треба 
да однесеме и пченица која 
сме ја подготвиле како бла-
годарствена жртва кон Бога 
за сите земни добра, кои што 
Тој како Човекољубив Отец 
секојдневно ни ги дарува. И 
така  ова свето заедничарење 
со сите наши ближни, продо-
лжува и надвор од храмот, во 
семејниот дом, кога исполне-
ти со радост и веселба во на-
шето срце, сме собрани сите 
заедно околу скромната праз-
нична трпеза, вознесувајќи му 
слава на Бога за си. Да не ги 
забораваме зборовите на св. 
апостол Павле, кој вели: „Не 
опивајте се со вино, од кое 
произлегува блуд, но испол-
нувајте се со Дух“ (Ефес. 5, 
18).  Пријателите и ближните 
собрани во нашите домови 
на празникот, со самото свое 
присуство нî поучуваат дека 
сме должни да бидеме рев-
носни во исполнувањето на 
Божјите заповеди и во задо-
бивањето на добродетелите, 
па збогатени со нетрулежно 
богатство, да бидеме вброени 
и да бидеме сожители со апо-
столите, пророците, мачени-
ците и со сите светии. 
Ако на овој начин ги славиме 
празниците, и ако достоин-
ствено се подготвуваме за 
нив, тогаш навистина просла-
вуваме духовна слава и праз-
нуваме заедно со ангелите. 
Ако не славиме на овој начин 
и ако самите себе си не се 
трудиме да се изградиме на 
начинот за кој што говоревме, 
тогаш каква полза ќе имаме 
од празникот? Навистина, 
има меѓу нас и некои кои не 
се подготвуваат христијански 
за празникот, туку, за жал, 
повеќе наликуваат на незна-
божци и пагани отколку на 
христијани. Не се угледувајте 
на оние кои кога ќе дојде не-
кој поголем Господов или Бо-
городичен празник, или пак 
именден или домашна слава, 
наместо да отидат в црква и 
да го прослават Бога или да 
се помолат на Пресветата 
Владичица наша Богородица 
или на светителот чие што 
име го носат или пак на оној 
кој го избрале за свој семеен 
заштитник, наместо тоа тие 
прават раскошни гозби, изо-
билни трпези, невнимавајќи 
дали е време на пост, но свес-
но го нарушуваат, се опиваат, 
по цела ноќ седат, пијат и 
пеат, блудствуваат и со тоа не 
го измолуваат светителот да 
им го благослови домот и се-
мејството, туку го навлекуваат 
на себе и на своето семејство 
гневот Божји.  Тие ги забора-
ваат  зборовите на св. Јован 
Лествичник кој вели: „Слугата 
на стомакот мисли со какво 
јадење да го прослави праз-
никот, а слугата Божји мисли 
со какви добродетели да се 
збогати!“. Наместо тоа, ние 
сме должни со христијанска 
ревност и љубов кон нашиот 
Господ Исус Христос, Пресве-
та Богородица, светителите и 

кон сите наши браќа и сестри, 
да ги повикаме сите кои што 
го љубат Бога и благочестие-
то, да ги отвориме портите на 
нашите домови и срца, за сите 
добронамерници кои сакаат 
со своето присуство уште по-
веќе да ни го разубават праз-
никот и домот, и со скромна 
христијанска трпеза, а особе-
но со христијанска љубов, да 
ги нагостиме сите: и роднини 
и пријатели, и браќа и сестри 
во Христа, 
познати и непознати, сиро-
машни и бедни, просјаци, 
гладни и жедни, сите кои го 
слават Бога. На тој начин, 
славата која тие на Бога ќе 
ја вознесат, нам ќе ни се за-
бележи како заслуга, и ќе се 
покажеме угодни пред Бога. 
Затоа да празнуваме благоче-
стиво и достоинствено, за да 
добиеме милост од Бога, по 
молитвите на светителите кои 
што ги празнуваме.
 Но, богослужението не за-
почнува и не завршува само 
во храмот, туку тоа секојдне-
вно треба да се извршува во 
најважниот и најсветиот храм, 
а тоа е човечката душа, во која 
ние христијаните секојдневно 
се трудиме да вршиме служба 
Божја, преку постојана молит-
ва и труд во исполнувањето 
на евангелските заповеди. 
Св. Апостол Павле вели: „Не 
знаете ли вие дека сте храм 
Божји, и Духот Божји живее во 
вас?“ (1. Кор. 3, 16). Овој наш 
труд и подвиг треба да е го-
лем и ревносен, особено кога 
празнуваме некој празник, за-
што непријателот на нашето 
спасение не спие, туку само 
чека погоден миг и час, кога 
не сме будни и не внимаваме 
доволно на себе, да нî завле-
че во своите пеколни мрежи и 
да нî оддалечи од Бога и од 
Небесното Царство. Како што 
велат Светите Отци: „Голем 
празник, големи искушенија!“ 
Затоа да внимаваме и да 
бидеме будни, бидејќи не го 
знаеме ни времето ни часот 
кога ќе треба да застанеме 
пред Бога и да дадеме одго-
вор за нашето христијанско 
однесување. Наместо многу 
народ, играње и недолични 
веселби, со нас нека бидат 
војските на светите Ангели 
кои ќе го прославуваат Бога 
за нашите добри дела и ќе се 
радуваат за спасението и воз-
дигнувањето на нашите души. 
Наместо мноштвото роднини, 
пријатели, видни и угледни 
лица, со нас нека празну-
ваат Светителите, кои како 
најљубени и најискрени наши 
пријатели, по преминувањето 
од овој живот во небесниот, 
ќе ја примат нашата душа во 
вечните живеалишта, како 
што Авраам го прими Лазара, 
така и тие да нî удостојат да 
живееме заедно со нив, вечно 
празнувајќи со небесни песни 
и славословија, посветени на 
Отецот, и Синот, и Светиот 
Дух, сега и секогаш, и во веч-
ни векови, амин.
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Тоа што на Љубчо Геор-
гиевски, Бранко Црвен-
ковски, Хари Костов,  Владо 
Бучковски, Никола Гуевски 
не им успеа за сите овие го-
дини независна  Македонија 
му успева денес на овој по-
следниот премиер (Зоранчо 
Заев) на зависна, без суве-
ренитет и во многу  блиска 
иднина безимена држава 
во која покрај малцинските 
националности како Албан-
ците, Власите, Србите... ќе 
живее и хибриден народ без 
име и презиме на кој народ 
допрва ќе треба да му се 
накалеми име кое тој народ 
никогаш ниту сонувал дека 
ќе го носи. 
   Драги читатели, сигурен 
сум дека многумина од вас се 
прашаат дали јас имам и по-
зитивно нешто за случувања-
та во нашата татковина да 
пренесам до вас. За жал не-
мам. Немам поради тоа што 
не гледам во никоја соседна 
држава на Република Маке-
донија некој од надвор да им 
пишува и брише национална 
историја, култура и иденти-
тет. И не само во соседство-
то, туку и во Европа и светот. 

До таму стигна “суверена и 
независна“ Македонија.
   Крсте Петков Мисирков 
пред повеќе од  сто години 
(многу порано пред да се 
роди Мирослав Грчев)  во 
едно од своите писанија го 
вели и следното: Јас сум 
Македонец, со македонска 
национална свест и како та-
ков си имам свое, македон-
ско гледиште за минатото, 
сегашноста и иднината на 
мојата татковина и на цело-
то јужно словенство и затоа 
сакам и нас Македонците да 
не прашаат за сите прашања 
што не засегаат нас и наши-
те соседи, а не да се свршува 
со спогодбите меѓу Бугарија 
и Србија, а без нас. 
   Беше во право Мисирков 
кога го пишуваше тоа. Исто 
така во право се и сите де-
нес кои бараат Република 
Македонија да ги решава 
проблемите со соседите без 
притисоци од надвор. Во 
прв ред САД и Европската 
унија. Ако тие навистина беа 
правични, или уште појасно, 

ако навистина сакаа да и’ по-
могнат на Македонија да е и 
да остане суверена држава, 
тие тоа одамна можеа да 
го сторат. Уште повеќе, ако 
тие навистина сакаат да има 
стабилност на Балканот, а 
Македонија е бурето барут, 
Македонија одамна треба-
ше да биде во НАТО. Но тоа 
нема да се случи додека  на-
родот македонски каков што 
го знае светот, каков што го 
знае историјата не исчезне 
еднаш засекогаш. И токму 
тоа се случува денес. 
   Денес во Македонија ако 
јавно и гласно застанеш во 
одбрана на својот идентитет, 
ако го браниш она за што 
се бореле и гинеле стотици 
илјади македонски синови 
ти ќе одиш во затвор за те-
роризам. Ти си терорист без 
разлика што ти не поседуваш  
ниту бомби, ниту пушка ниту 
пак нож. Тоа нека не ве чуди. 
На денешните самоизбрани 
властодржци не им смета во 
Собранието на Македонија 
да се пее албанската химна, 

ниту пак ќе им смета ако утре 
претседателот на Собрание-
то Талал Џафери ја облече 
униформата на УЧК која ја 
чува за секој случај. На де-
нешната власт и’ смета ма-
кедонскиот патриотизам и за 
него се оди во затвор. Така 
денес врвни уметници, акте-
ри, но и пратеници избрани 
од македонските избирачи се 
во затвор. Бројот им е нека-
де околу 36. Нека не ве чуди 
ништо. Ова ме потсетува на 
1944 година, на АСНОМ. 
   СДСМ со гордост се де-
кларираа за наследници на 
комунистичката партија на 
Македонија (Југославија). Не 
долго по АСНОМ  во Идризо-
во или на Голи Оток завршија 
повеќе членови на Президиу-
мот меѓу кои и претседателот 
на АСНОМ Панко Брашна-

ров, а и првиот претседател 
на Народна Република Ма-
кедонија Методија Андонов 
Ченто во Идризово. И тогаш, 
како и сега се затвораат 
луѓе кои не мислат исто како 
хунтата на власт. Ченто го 
осудија поротниците Лазар 
Мојсов, Коле Чашуле и Пан-
та Марина. Послушниците на 
власта и тогаш како и сега 
добија високи државни функ-
ции. Лазар Мојсов достигна и 
до функцијата претседател 
на Генералното собрание на 
Обединетите нации. Почина 
во Белград и таму е погре-
бан. Роден беше во Неготи-
но. 
   Советите од европските 
“пријатели’ и Брисел кои без 
приговор ги прифаќаат де-
нешните власти во Скопје 
утре ќе бидат погубни за 

Македонија. Заборавете го 
минатото, гледајте во идни-
ната – се нивните совети. 
Дали тие господа им даваат 
такви совети на властите во 
нивните земји?  Има ли земја 
во Европа која под притисок 
си го променила своето име? 
Идентитет? Има ли друга 
земја во Европа каде рова-
рат амбасадори на други 
земји, а денешните министри 
во Валадата на Републи-
ка Македонија сметаат за 
успех ако “остварат“ средба 
со некои од нив. Деновиве 
од Венецуела беше проте-
ран канадскиот амбасадор 
поради мешање во нивната 
внатрешна  и надворешна 
политика. Така прави и се од-
несува секоја суверена земја 
со исклучок на нашата.
   Да ни биде за многу години 
Божик и ве молам имајте ги 
во мислите и молете се на 
Бога за здравјето и животот 
на македонските патриоти  
во затворот во Шутка кој ја 
продолжуваат голготата на 
Павел Шатев.

Откако се потпиша договорот 
за добрососедство со наши-
те бугарски пријатели (зошто 
да не и браќа) цената на гу-
мите за бришење достигна 
астрономски суми. Бугарите 
ни рекоа, а бре браќа, ние 
ќе ви ја бришеме историјата, 
ама, еј, вие ќе треба да пла-
тите за гумите. Мислам дека 
се во право. А зошто денеш-
ната влада не отвори фабри-
ка за гуми за бришење? Ќе 
се вработаат луѓе, ќе им се 
подобри стандардот, живо-
тот.  Но не на сите. Некој ќе 
треба да плати за тоа Кои? 
Историчарите! Сите тие пра-
во во затвор! Сето ова време 
од 1944 година само лага и 
ништо друго. Затвор за нив. 
За професорите по факулте-

тите, за оние од Институтот 
за нацинална историја на 
Македонија, за учителите. 
Сите до еден во затвор!
   На историчарите да им се 
одземе се’ што имаат. Куќи, 
пари, автомобили, се’, се’. 
Не им треба ништо. Што им 
треба ќе обезбеди Идризово. 
Ако таму нема доволен број 
слободни места, ќе ослобо-
диме некои од оние другите. 
Безопасните. Зошто да ден-
губат таму. Украле, убиле 
некого. Големо чудо, па тоа 
не е новина. Секој ден, секој 
час се случуваат такви рабо-
ти. Во други земји ако им се 
наполнат затворите, градат 
дополнителни келии или пак 
нови затворски згради. Буда-
ли луѓе. Трошат општествени 
пари. А ние, не ќе верувате. 
бугарските историчари ќе ни 
бришат, ќе ни пишат нова  
историја, а ние ни цента, пар-
дон, денар нема да платиме. 
Нив ќе ги плати братска Буга-
рија. Ем ќе бришат, ем ќе ни 
пишат. Ете како се помагаат 
браќата!
   Не сакаме некој да речи 
дека парите од професорите 
си ги пикнавме в’џеб. Нема 
такво нешто. Ние домакински 
работиме. До цента, пардон, 

до денар, до последен денар 
ќе биде потрошен за рушење 
на спомениците, на тие грдо-
тии што ги изградија тие дру-
гите, десните, порано. Кому 
му требаат такви нешта. Ајде 
сиктер, ќе собереме некој де-
нар од материјалот. Така се 
работи домаќински. Така се 
гради државата. Така се носи 
слободата. Транспарентно-
ста. Да се знае се’. Да знае 
светот како чесно ние рабо-
тиме. Доаѓа животот во, како 
ли ни беше името? Според 
глумецот Петар Темелковски 
– Република Тенџере, за 
мене не ќе направи разлика 
ако е  Мазербајџан или пак 
Тунгузија. Како било. Името 
си е име. Не прави никаква 
разлика. Остави ги на стра-
на оние будалите, името та 
името. Не знаат нешто друго.
   Ајде да ги оставам овие на-
шите, браќата по тесто. Едно 
тесто два народи. Црквите 
ни станаа братски, сестрин-

ски, речете ги како сакате. 
Тестото е исто. Многу мерак 
имам да дебатирам со оние 
грчиштата по род. Да се ка-
рам со нив. Арно ама, тие не 
разбираат дебата, Или тие 
се во право или нема дебата. 
Точка. Тие на нашиот мини-
стер Никола Димитров му ре-
коа да го сотре иредентизмот 
во нашата мила земја. Толку 
им е мила што и името и’ го 
сменија. Браво мили пријате-
ли. Од каде ќе почнеме со ни-
штењето на иредентизмот?  
Од конзулот во Торонто. Како 
бре луѓе тој човек (конзулот) 
имал гац (храброст) да заста-
не пред знамето од Кутлеш? 
Па зар не знае тој дека тоа 
знаме е грчко? Тој треба да 
знае дека кога Илините за 
прв пат си направија држава 
во 1830 година Александар 
им рече – ова е знамето 
ваше, чувајте го како очите 
во главата. Знае како да не, 
но мислеше дека тоа е зна-

ме на пријателска земја, на 
мила земја и така. Ама ми-
нистерот Димитров кој е во 
тесна врска, дури и би рекол 
љубовна со Козиас бил многу 
навреден со чинот на нашиот 
конзул па го повика конзулот 
во Скопје на пеење, да си ја 
гледа работата и платата и 
пссст.
   Драги читатели, можете 
ли да претпоставите што се’ 
претставува иредентизам за 
Елините? Не се мачете, не се 
трудите. Нашиот министер 
Димитров има се’ во свои 
раце. Се’ е напишано. Се’ е 
решено. Го гледам по фото-
графиите, по телевизиите, а 
бре насмевка од едното уво 
до другото. И има зошто да 
е така. Човекот ги реши сите 
проблеми што ги имавме со 
грчиштата кои ни Господ не 
можеше да ги реши, а камоли 
сите претходни министри од 
Стефо Црвенковски до Нико-
ла Поповски кои не беа спо-

собни да решат еден таков 
едноставен проблем. Срам 
да им биде. И парите да ги 
вратат назад. Платата на ми-
нистерот Димитров не само 
што треба да му се покачи, 
треба да му се дуплира. За 
четири месеци  нема да има 
ниту едно проблемче меѓу 
него и грчкиот министер Ко-
сиас. Е тоа ти е разбирање, 
соработка, конструктивност...
   Јас имам вреќе полно со 
претпоставки што се побараа 
и ќе бараат Елините но се 
плашам од предолгиот текст 
кој може да заврши во кор-
пата за отпадоци ако уред-
ничката Соња Лозановска 
нема милост за едно вакво 
презентирање и јабанење на 
простор во весникот. 
   Со мажишта како премие-
рот Зоранчо Заев и министе-
рот Никола Димитров нашата 
земја (се плашам да го речам 
името) далеку ќе дотурка. 
Сигурен сум дека ќе им биде 
вечен споменот за ваквите 
достигнувања. А да не збо-
руваме за историјата. Исто-
рија? Чија историја? Кој ќе ја 
пишува? Имајте убав ден.

1) Во Канада, САД, 
Австралија има повеќе од 
200 народности, не ги викаат 
граѓани туку Канаѓани, 
Американци, Австралијци. 
Во Македонија имаме 
само 6 народности и се 
викаме граѓани, на место 
Македонци.
 
2) The new leader which will be 

elected on December 23, 2017 
from VMRO–DPMNE has to 
stop negotiations for our con-
stitutional name immediately.  I 
totally agree with Macedonian 
Human Rights Movement In-
ternational (MHRMI) who has 
continually said that the name 
negotiations have to stop.  So 
far I do not know of even one 
country which became a mem-
ber of the European Union 
after being forced to change 
it’s constitutional name. This is 
happening only to Macedonia.

Also the European Union told 
Macedonia in 1992 that with 
the name Republic of Macedo-
nia there would be no chance 
of becoming a member in the 
EU. Negotiations have to con-
tinue with Greece, in other 
words you have to change 
your constitutional name.
Why does the EU not say to 
Greece and Bulgaria to rec-
ognize the Macedonians in 
Greece and Bulgaria? This is 
not democracy but hypocrisy.
 

3) “I'm still puzzled and I can-
not understand why the police 
did not react under the com-
mand of VMRO DPMNE dur-
ing the "colourful" rampage ?!”
I respond to your question, 
the police were under the 
command of Jess Bailey, the 
United States, NATO and 
Brussels. The supposed lead-
ers and protectors of the free 
world. What a farce!
 
Сѝ уште сум збунет и не 
можам да разберам зошто 

полицијата не реагираше под 
команда на ВМРО-ДПМНЕ 
за време на "шареното" 
дивеење ?!
‘Јас одговорам на вашето 
прашање, полицијата беше 
под команда на Џес Бејли, 
САД, НАТО и Брисел. 
Претпоставените лидери и 
заштитници на слободниот 
свет. Што фарса!

George Nicholov

Readers Corner

Македонска заедница

Танас Јовановски

Поскапеа гумите за 
бришење

Каде оди нашата 
Македонија
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Grache (Gratche, 
Grche) (Kostur Region)

(19.7.1928, Vl. v/k No. 
156/8.8.1928)
(29/10/1949, Vl. v/k No. 
319/22.11.1949)

The village Grache is located 
seventeen kilometres south-
west of Kostur and rests at an 
altitude of 825 metres above 
sea level (21°05' x 40°28'). 
The villages Grache and 
Drenachevo are part of an in-
dependent municipality in the 
Kostur Region. In the past 
Grache was a larger settle-
ment consisting of five smaller 
settlements including Monas-
tirech, Kliasoviso, Ilıavitsa, La-
dushitsa and Bela Tsrkva, with 
a total of 700 houses. The five 
settlements were dispersed 
by Ali Pasha Ianinski and 
their populations were moved 
to Epirus. About thirty years 
later some of the inhabitants 
returned and created a new 
settlement which they called 
Grache. In time people from 
the surrounding villages began 
to settle in Grache expanding 
its population. Grache has two 

neighbourhoods divided by a 
small river that flows between 
them. The people of Grache 
were always exclusively Mace-
donian but, even so, the village 
did not suffer ethnic changes 
until more recently. According 
to K’nchov 195 people lived in 
Grache and according to Milo-
evich there were 30 homes. 
In 1913 the census registered 
318 people in Grache. In 1920 
the number dropped to 287, 
in 1928 it was 333, in 1940 it 
was 462. As can be seen, the 
village showed a steady in-
crease in population until the 
Greek Civil War when Grache 
was badly damaged. In 1951 
the population dropped to only 
83 people. In 1961 it was split 
into two settlements, Gorno 
Grace with 79 people and Dol-
no Grache with 110 people. 
During the 1971 census Gorno 
Grace registered 76 people 
and Dolno Grache registered 
72. According to the 1981 and 
1991 census Gorno Grace 
had 69 and 72 inhabitants and 
Dolno Grache had 101 and 93 
inhabitants respectively. The 
population dealt mainly with 
agriculture producing mostly 

grain, and partly with animal 
husbandry. (Todor Hristov 
Simovski, “Settled places in 
Aegean Macedonia”, Volume 
2, Page 14 and 15. Translated 
and edited by Risto Stefov.)

ГРАЧЕ (ГРАТЧЕ, 
ГРЧЕ) (Костурска 

околија)
(н. од 19.7.1928, Вл. в/к бр. 
156/8.8.1928)
(н. од 29.10.1949, Вл. в/к бр. 
319/22.11.1949)
Седумнаесетина километри 
југозападно од Костур, на 
надморска височна од 825 
метри е расположено е се-
лото Граче (21°05' x 40°28') 
кое претставува самостојна 
општина во Костурската око-
лија, во чиј состав влегува 
и селото Дреничево. Во ми-
натото тоа била поголема 
населба која се состеола од 
пет помали: Монастирец, 
Клјасовисо, Илјавица, Ладу-
шица и Бела Црква, кои вкуп-
но имале 700 куќи. Овие пет 
населби ги растурил Али-па-
ша Јанински и нивното насе-
ление го преселил во Епир. 
По триесет години некои од 
жителите на овие села се 
вратиле назад и од урнати-
ните изградиле нова населба 
која ја нарекле Граче. Тука со 

времето се населиле и дру-
ги селани од околните села, 
така што селото почнало да 
се зголемува. Тоа е, всуш-
ност, поделено на две маала, 
низ кои тече една мала река. 
Неговите жители отсекогаш 
биле Македонци и селото 
како такво до денес нема 
претрпено никакви етнички 
промени. К’нчов го спомнува 
со 195 жители, а Милоевиќ 
со 30 македонски куќи. Во 
1913 година имало 318, во 

1920 година 287, во 1928 го-
дина 333, во 1940 година 462 
жители. Како што се гледа, 
селото покажува постојан 
пораст. Во Граѓанската војна 
Граче прилично настрада, 
поради што во 1951 година 
неговото население се на-
мали на само 83 жители. Во 
1961 година се води како две 
населби, и тоа Горно Граче – 
со 79, и Долно Граче – со 110 
жители. При пописот од 1971 
година населбата Горно Гра-

че имала 76, а Долно Граче 
72 жители, додека според 
пописите од 1981 и 1991 го-
дина Горно Граче имало 69, 
односно 72 жители, а Долно 
Граче 101, односно 93 жите-
ли. Населението се занима-
ва со земјоделство, произве-
дува главно жито, а делумно 
се занимава и со сточарство.
(Тодор Христов Симовски, 
“Насилените места во 
Егејска Македонија”, том 2, 
ст. 14 и 15.)

Македонска заедница

Have you been to Hamilton lately?
Reasonably priced & affordable! Come have a look! 

For proven, trusted & professional service, contact your
Macedonian Realtor:

Села во Егејска Македонија

On December 15th, 2017 the 
Woodbridge Macedonian Sen-
iors Club held their 5th annual 
Christmas Party for its mem-
bers. The event was a huge 
success in attendance was the 
Mayor of Vaughan Maurizio 
Bevilacqua. 
 Francesco Sorbara -Liber-

al MP for Vaughan—Wood-
bridge, Steven Del Duca, MPP 
(Vaughan) Minister of Trans-
portation and the  Deputy May-
or, Local and Regional Council-
lor Mario Ferri.
A special thank you to the vol-
unteers for all their help. The 
entertainment was provided by 

the Sonja & Oliver Band. 

Merry Christams and a 
Happy New Year!

Dragica Dimovska 
president of the Woodbridge 

Macedonian Seniors Club

Woodbridge Macedonian Seniors Club 
held their 5-th annual Christmas Party

Dear readers and friends,
 

Merry Christmas and a Happy New Year to all our 
Western Christian friends, Happy New Year and Merry 

Christmas to our Orthodox Christian friends, and Season’s 
Greetings to our Muslim, Jewish, Hindu, Buddhist and 

non-religious friends.
 

Happy Holidays from all of us here in Tottenham, Ontatio, 
Canada.

 
Do site nasi prijateli vo Republika Makedonija I po cel svet, Do site nasi prijateli i 

oficeri na Armijata na Republika Makedonija,
 

TOPLI POZDRAVI I PRAZNICNI CESTITKI, BLAGOSLOVENA NOVA GODINA I 
SREKEN BOZIK. NEKA OVAA PRAZNICNA SEzONA DONESE RADOST, LUBOV, 

USPEH I DOBRO ZDRAVJE DO SITE VAS I VASATA FAMILIJA.
 

Pozdrav, Risto i Lori Stefov.

Merry Christmas & Happy New Year!
Dear Members, Former Members, and all Fellow Macedonians 

proud of their Heritage:  
From everyone at the Canadian Macedonian Historical Society we 

wish you a very Merry Christmas and a Happy New Year, and all the 
best you can wish for this holiday season.

 
The Canadian Macedonian Historical Society has had a very 
productive year with the very interesting lecture by renowned 
Edith George tying her Zhelevo heritage with her passion for 
the environment by saving heritage trees in the GTA, and our 
unveiling of the plaque in the Immigration Museum at Pier 21 in 
Halifax in August, honouring over 125 years of all Macedonians 
that have immigrated to Canada.  We also made a concerted ef-
fort to interest the Macedonian benevolent village societies that 
were contemplating dissolving themselves and dispersing their 
accumulated funds to their existing members, to hold onto their 

funds to be pooled later together to benefit the whole Macedonian community as perhaps a 
Macedonian Cultural Centre/Museum.
 
Time to Renew your Membership
It is now the end of the year 2017 and many of our members have not renewed their mem-
bership.  As our only source of income is membership fees and donations, we appeal to you 
to become a member, renew your membership for 2018 or make a generous donation.  Mem-
bership is $20 with no receipt, $25 plus for an income tax donation receipt and $30+ for family 
membership.  (Any donation over $25.00 will receive a tax deductible donation receipt.) Please 
make your cheque out to Canadian Macedonian Historical Society, or CMHS, and mail  together 
with the attached application form, to 850 O’Connor Dr., lower level, Toronto, Ont. M4B 3L6.  
You may also make payment on line on our website www.macedonianhistory.ca and fill out the 
application form. Please renew your commitment to the CMHS and be as generous as possible.
Click here to download:  Application/Renewal for Membership
 
We have a full schedule of events planned for 2018 and will need some volunteer help.  If you 
think you can spare a couple of hours a month to be a volunteer member we would be very 
grateful.  In the meantime, please take a look at our website where you will find very interesting 
things as well as our Membership Application Form.  And please renew you commitment to the 
CMHS and be as generous as your wallet will allow.
 
Thank You. 
 Board Of Directors,
Canadian Macedonian Histor-
ical Society,                                                                                                                             
850 O’Connor Dr, Lower level,
Toronto, Ont. M4B 3L6                   
416-755-3117 leave message
www.macedonianhistory.ca
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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

Активности на Амбасадата на 
Р. Македонија во Отава

Оваа година, по повод 150 
годишнината од форми-
рањето на Канадската Кон-
федерација и во рамките на 
нејзиното прославување, до-
бивме уникатна можност да 
учествуваме во креирањето 
на книга-Интернационален 
готвач, со што станавме дел 
од една уникатна можност 
да контрибуираме заедно 
со останатите дипломатски 
претставништва во Канада, 
за глобална соработка.
На овој начин, покрај многу 
други националности, бевме 
вклучени во споделувањето 

на своето кулинарско богат-
ство и историја.
Проектот беше подржан од 
градоначалникот на Отава, 
Г-н Џим Вотсон,( Jim Watson), 
а дел од средствата од овој 
проект ќе бидат наменети за 
,, Hire Immigrants Ottawa ,,
Книгата ќе биде достапна не 
само во Канада, но и во Сое-
динетите Американски Држа-
ви, како и во Европа.
На 7ми Декември, 2017, во 
чест на промоција на изра-
ботката на оваа книга, Ам-
басадорот на Република Ма-
кедонија, Г-н Тони Димовски 

и неговата сопруга беа дел 
од овој свечен настан, каде 
имаа можност да се заблаго-
дарат на Градоначалникот за 
неговата сесрдна поддршка 
и соработка.
На овој начин , беше уште 
еднаш покажано богатството 
на различните национални 
кујни, култури и традиции, 
кои постојат ширум светот, а 
кои се вградени во канадска-
та историја и култура.
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Christmas Party 
St. Nedela Ajax

Во пресрет на Новогодиш-
но-Божикните празници, 
управите на црквата Св. Не-
дела од Ејџекс организираа 
забава како круна на сите 
активности од минатата го-
дина. Момент на заблагода-
рување на волонтерите за 
нивната беспрегорна работа 
во текот на изминатите 365 

дена, низ разни активноти 
кои се дел од програмата во 
работењето на оваа маке-
донска заедница.
Со главната црковна управа 
раководи г-ин Славе Бунте-
ски кој изразува големо за-
доволство од сработеното и 
резултатите во текот на 2017 
година, пред се за проектот 

за реконструкција на црква-
та чии активности се во тек 
и ќе продолжат и во текот на 
следната година. Со големо 
залагање на управите и лич-
но на г-ин Бунтески наскоро 
ќе никне и нова црковна сала 
која целосно ќе ги задоволи 
потребите на бројните Ма-
кедонци кои живееат во овој 

дел од Канада.
И претседателката на жен-
ската секција Нина Весели-
новска со својата управа на 
сите свои членови им посака 
најубави желби за Божикните 
и Новогодишните празници 
при тоа заблагодарувајќи им 
се за одличната соработка во 
текот на изминатата година. 

Присуствуваа бројни паро-
хијани и вљубеници во уба-
вата македонска музика, а 
за најмладите и специјално 
изненадување, посета на 
Дедо Мраз кој ги израдува со 
божикни бонбончиња. 
Молитвата за бериќет и до-
бро здравје ја испрати Отец 
Илија Димитриевски кој ја 
благослови средбата и на-

собраните гости, посакувајќи 
им и во Новата Година цвр-
ста вера и христијански ра-
дости.
Македонската православна 
црква Св. Недела со голе-
ма радост се подготвува 
за престојните празници и 
раѓањето Христово Божик.

Успешен Есенски Базар во Св. Недела
Претседателката на женската 
секција од црквата Св. Неде-
ла од Ејџекс упатува голема 
благодарност до неуморните 
вешти жени кои помогнааа 
есенскиот базар да биде 

успешен. Исто таа упатува 
голема благодарност до сите 
присутни на базарот. Воедно 
на сите има ја честита Новата 

Година и Божик.

Божикни празници во Св. Недела
Почитувани читатели и драги верници, ве известуваме дека 
на 5 јануари за коледе во црквниот двор на МПЦ Св. Недела 

во Ејџекс ќе биде запален традиционалниот оган, а како и 
секоја година ќе се делат бадникови подароци за дечињата со 

македонските посни дарови.

Повелете и во недела  на Божик, 7 ми јануари ,да го 
прославиме Рождеството Христово со богат ручек, меѓу другото 

ќе служиме и печени прасиња,  а за вашето расположение 
Ќе се погрижи музиката на Љупчо и Мирко.

По повод празникот Василица - Македонска Православна 
Нова Година , на 14 јануари 

веднаш по црковната служба 
организираме и Василичен 

банкет со ручек. Цената 
е  35 долари. За доброто 

расположение е задолжен 
Христо Георгиев Ице.

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 Ејџeкс со претседателот Славе 

Бунтески и членовите на женската секција под водство на 
претседателката 

Нина Веселиновска
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Активности на Женската секција од Св. Илија Мисисага предводена од претседателката Дијана Веселиновска

Женската секција при МПЦ Св.Илија од Мисисага заедно 
со претседателката Дијана Веселиновска испракаат голема 

благодараност до сите присутни на ручекот по повод празникот Св. 
Николај Мирликиски Чудотворец кој се одржа на 17ти декември 2017 

година.

Новогодишно-Божикни празнувања во црквата Св. Илија

По повод празникот КОЛЕДЕ во петок  на 5ти јануари во 17:30 часот 
претседателката Дијана Веселиновска со женската секција при црквата Св.Илија 
подготвува  подароци за пречек на коледарчината. Ги молиме родителите, да ги 

донесат своите деца при нашата црква, ќе имаме и Коледарски Оган во црковниот 
двор. СИТЕ СТЕ ДОБРОДОЈДЕНИ.

Во чест на БАДНИК, сабота 
6ти Јануари во 19:00 цасот 

после Вечерната Богослужба 
традиционално секоја година 
носиме од дома подготвена 

посна храна за по Вечерната 
Богослужба да седнеме на 

заедничка посна Благословена 
Трпеза. Претседателката Дијана 

Веселиновска со женската секција 
при Св.Илија ги замолува сите 

домаќинки да подготват  по нешто и да придонесат оваа трпеза биде што побогата.
СИТЕ СТЕ ДОБРОДОЈДЕНИ.

- По повод празникот БОЖИК  
во недела, 7ми Јануари во 12:00 

часот после Божикната Богослужба  
женската секција при Св.Илија од 

Мисисага организира свецен Божикен 
ручек и Божикните подароци за 

дечињата. Дојдете сите заедно да го 
прославиме овај голем Христијански 

празник и да ги израдуваме најмалите 
со божикни подарочиња.. СИТЕ СТЕ 

ДОБРОДОЈДЕНИ.

Во чест на Македонската Православна 
Нова  година  ВАСИЛИЦА,во недела 

14ти Јануари во 12 часот после Богослужбата 
Претседателката Дијана Веселиновска со 

женската секција од Св.Илија од Мисисага  ве 
поканува на традиционалното мазниче со 

паре. Дојдете сите заедно да го прославиме 
овај голем Христијански празник. СИТЕ СТЕ 

ДОБРОДОЈДЕНИ.

Среќна нова 2018 година и весели 
новогодишни и божикни празници ви 

посакува претседателката на женската 
секција на црквата Св. Илија од Мисисага 

Дијана Веселиновска со својата управа и ви 
посакува  новата година да ви донесе многу 

среќа, љубов и благосостојба!

Среќна и бериќетна 
Нова 2018-та година и 

Среќен Божик!

Од управата на 
Македонската 
Православна 

Црква 
Св. Илија 

од Мисисага со 
претседателот 
Коле Димески
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(905) 821-8050
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Macedonian Wines and Spirits Licence No. 54522

RED WINES: 
TERRA MAKEDONIKA, VRANEC RESERVE, 

CABERNET SAUVINGON, VRANEC SEMI-DRY, SHIRAZ, PLAVAC.
WHITE WINES: 

MUSCAT FRONTIGNAN, CHARDONNAY BARRIQUE, PINOT GRIGIO,CHARDOONAY
ROSE WINE

RAKIJA: 
ZOLTA-BRANDY, BELA-STAROKRAJSKA, GROZD STRUMICKA MASTIKA

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

Buy and Sell 
with 

Con� dence.

D: 416-988-2696    
MaryHome.ca

mary@maryhome.ca 

(905) 270-2000
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,,Македонија,,:
 На сеопшто задо-

волство одново по некол-
ку години сме заедно со 
единствената македонска 
интрепретаторка на тради-
ционална и новосоздадена 
фолк музика Елена Јовческа 
која е позната  и како мајстор 
на дувачки инструменти. Не-
ретко кога се зборува за неа 
се користи терминот Елена 
гајдаџивката.
Елена гостува во Торонто на 
покана на црквата Св. Кли-
мент Охридски за дочекот на 
Новата Година и претстојни-
те Божикни празници.
Какво беше чувството да се 
другарува одново со овдеш-
ната публика после неколку 
години?

Елена Јовческа:
 Пред се’ сакам да се за-

благодарам на управата на 
црквата св. Климент Охрид-
ски и председателот Чедо 
Миленковски кои по трет пат 
ми укажаа чест да бидам дел 
од една прекрасна вечер која 
ќе се памети долго. Јас ја са-
кам публиката во Канада до 
сега сум имала успешни кон-

церти и прекрасни забави, но 
тоа не би било така ако и са-
мите луѓе не се весели, што 
значи имаме весела публика 
во Торонто.

,,Македонија,,:
 Ти си единстевната 

и најпозната македонска 
фолк ѕвезда која еднакво 
владее како  со гласот така и 
со гајдата, зурлата... од каде 
љубовта и желбата кон овие 
инструменти?

Елена Јовческа: 
Многу ја сакам нашата 

музика, ја негувам, а љубов-
та кон музиката и кон народ-
ните инструменти ја стекнав  
уште како малечка, меѓутоа 
мојата желба да почнам да 
свирам за прв пат беше во 
2014 година токму во црква-
та св. Климент.

,,Македонија,,: 
Си пропатувала на-

секаде во светот каде што 
живеат Македонци, би те 
замолиле да ни пренесеш 
дел од тие искуства. За не-
кои твои колеги Австралија 
е ветената земја, каков е 
односот кон музиката која ја 

интерпретираш овде во То-
ронто, Канада?

Елена Јовческа:
 Сум била на сите конти-

ненти и насекаде си поми-
нувам одлично. Прифатена 
сум од народот како и лично-
ст тоа што сум  и како умет-
ник тоа што го работам.Без 
разлика дали сум Австралија 
Америка, Канада, Европа 
секаде сум имала убави спо-
мени.

На кафе со Елена Јовческа ,,Македонија,,: 
По што ќе ја паметиш 

изминатата 2017 година, как-
ва беше за Елена Јовческа 
приватно и професионално? 

Елена Јовческа:
 За мене 2017 е повеќе 

од успешна година, пред се’ 
со многу настапи, снимив три 
нови песни, од кои двете до-
бија прекрасни спотови.

,,Македонија,,:
 Што ќе си посакаш 

себеси, а што на нашите чи-
татели во Новата 2018 годи-
на?

Елена Јовческа:
 2018 за мене верувам 

дека ќе биде најуспешна го-
дина, бидејќи веќе имам до-
говорени 4 концерти ширум 
Европа. Во план е издавање-
то на  моето 5 то це-де. 

Ја користам оваа прили-
ка на сите мои пријатели 
и најблиски, како и на сите 
љубители на мојата музика и 
воопшто на сите Македонци 
во светот да им посакам да 
бидат повесели посреќни и 
сите желби  да им станат ре-
алност во новата година.со многу настапи, снимив три 

нови песни, од кои двете до-
бија прекрасни спотови.

дина, бидејќи веќе имам до-
говорени 4 концерти ширум 
Европа. Во план е издавање-
то на  моето 5 то це-де. 

алност во новата година.

Среќна Нова 2018 и Среќен Божик Ви посакува Литератураното друштво 
,,Браќа Миладиновци,, од црквата Св. Климент Охридски од Торонто

Фотографија од Божикната средба на членовите на друштвото. 
Претседатеката  Маја Доневска Ивановска ги поканува сите заинтересирани 

љубители на пишаниот збор да се зачленат во друштвото. За повеќе 
информации обратете се во црквата Св. Климент на тел: 416-421-7451.

Македонска Заедница
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,,Македонија,,:  
 Пред се среќни и 

бериќетни Новогодишно- 
Божикни празници, а нашиот 
разговор би го започнале со 
Ваше претставување пред 
читателите во Канада. 
Кој е Живе Македон Лати-
новски, претседателот на 
МПЗ Андон Л. Јанев, Ќосето 
– Канада и кои се целите на 
оваа новооформена гранка 
на истоимената организација 
од Македонија?

Живе Македон 
Латиновски:

  Ви благодарам на поканата. 
Честа е голема што покрај 
големите обврски, посебно 
сега околу Божиќните и Ново-
годишни празници, одвоивте 
време и ми дадовте прилика 
да бидам ваш гостин, каде 
што користам момент да ве 
поздравам вас, вашите чита-
тели и секако ја поздравувам 
вашата макотрпна работа за 
успешноста на раководење-
то на нашиот единствен со 
гордост Македонски весник. 
Моето име е Живе Македон 
Латиновски, претседател 
на Македонското Патриот-
ско Здружение Андон Лазов 
Јанев, Ќосето - Канада. Јас 
сум еднинствениот од мојата 
фамилија кој што е надвор 
од границите на Република 
Македонија. Уште пред да 
заминам од земјата, им ос-
тавив аманет на домашни-
те: Да ја чуваат Македонија 
одвнатре, а јас однадвор. 
Средно училиште завршив 
во САД. Економски факултет 
запишав во Солун, а подоцна  
дипломирав во Канада, каде 
што сум веќе 12 години. Ра-
ботам во Durham York Energy 
Centre, среќно оженет со три 
ќерки. Покрај домашните и 
работните обврски, неумор-
но работам на каузата за Ма-
кедонија. МПЗ Андон Ќосето 
- Канада го формиравме јас 
и Васко Лозановски (заменик 
претседател) каде што еден 
месец подоцна ни се придру-
жи Михаел Марков (генера-
лен секретар). Здружението 
е во подем со растечка сила, 
каде што бројот на членови 
секојдневно се зголемува, ме 
радува што има Македонци 
кои сакаат да и помогнат на 
Македонија. 
Целта на здружението е 
заштита на Македонските 
национални интереси (на-
шето име Македонско, јазик 
и идентитет Македонски), 
во соработка со претседате-
лот на   Светски Македонски 
Конгрес  - Канада, г-дин Боби 
Темелков, Меѓународното 
движење за човекови права, 
и Организацијата Обединети 
Македонци - Канада, заштита 
и промовирање на историјата 
и културно историските вред-
ности, како што е ликот и  де-
лото на Андон Ќосето за вре-
ме на Илинденскиот период, 

и сите негови приврзаници, 
едуцирање на помладите 
генерации во соработка со 
школите за Македонски јазик 
и историските катчиња при 
Македонските Православни 
цркви, заштита на Македон-
скиот народ од било какви 
надворешни влијанија, по-
дигање на национална свест 
кај Македонците, чествување 
панахида за делото и ликот 
на Андон Ќосето, и посета 
на Мечкин камен во славно 
Крушево барем еднаш го-
дишно, заедно со браќата 
патриоти од Македонија. 
МПЗ Андон Ќосето е едно 
од неколкуте иницијатори за 
формирање на Македонска 
Глобална Координативна 
Мрежа, каде што основните 
задачи се соработка, коорди-
нација и размена на искуства 
и информации меѓу бројните 
Македонски патриотски ор-
ганизации во секоја држава 
одделно и во целиот свет 
заедно. 

,,Македонија,,:  
Како патриотската 

организација Ќосето од Кана-
да  ги оценува политичките 
случувања во Македонија?

Живе Македон 
Латиновски:  

Како никогаш во историја-
та, во Македонија денес се 
случуваат настани кои  ед-
ноставно го прават човек 
да не верува дека и тоа е 
можно. Заев, уште пред не-
колку години изјави: "Живи 
луѓе ќе јадиме!" И тоа веќе го 
прави. Го правеа и неговите 
предходници кога исфрлија 
на улица и уништија неколку 
стотини илјади македонски 
животи. Пред очите на Маке-
донците отворено се рушат 
сите бариери на чесноста, 
знаењето за важноста на 
историјата, културата, тради-
циите и идентитетот граден 
и надградуван со векови. 
Почитот кон нашите претци 
и нивните жртви вградени во 
она што ни го оставиле како 
аманет, и збогатено да им го 
пренесеме на генерациите 
што доаѓаат, се смета како 
антиквизација. Владата на 
Заев, без грижа на совест, 
фрла под нозете на нашите 
вековни непријатели се што 
е свето и од витален нацио-
нален и државен интерес. 
Зад грбот на Македонците 
се потпишуваат срамни и 
предавнички договори со кои 
се разградува македонската 
држава, а од македонскиот 
народ се прави аморфна и 
безвредна маса на безимени 
суштества. Мое верување е 
дека поранешните и денеш-
ните политичари во Македо-
нија и соседните земји,  уче-
ствуваат во комплетирање 
на плановите за доуништу-
вање на се што е македонско 
и со тоа еднаш засекогаш да 
го затворат "македонското 

прашање". Накратко кажано, 
владата на СДС и нивната 
шарена револуција, која до 
неодамна го уништуваше 
скапоцениот Македонски 
имот, се одрекна од Маке-
донското историско наслед-
ство во полза на Бугарија, 
со Тиранската платформа 
ja подготвуваат поделбата 
на Македонија, промена на 
името со Грција, не е влада 
која Македонскиот народ ја 
заслужува, ниту пак ја ужива 
и сака. 

,,Македонија,,:
  Каков е Вашиот 

коментар за апсењето на 
македонските пратеници за 
тероризам?

 Живе Македон 
Латиновски:

  Да се сотре племето, да се 
исуши каузата, да се пепло-
са Македонштината, да се 
искорне патриотизмот, да се 
испогани националното, да 
се сардиса Македонија. Тоа 
се правилата на игра на се-
гашнава власт. И согласно на 
тие правила, за терористи се 
прогласуваат луѓе што имаат 
патриотски чувства, луѓе што 
поседуваат висок степен на 
морал, чест, интегритет, до-
стоинство, родољубивост, и 
традиционални вредности. 
За терористи се прогласу-
ваат лица што немаат ниту 
една црна дамка во својот 
професионален и приватен 
живот. Луѓе, што си ја сака-
ат својата Татковина, луѓе, 
што чесно и со гордо крената 
глава ги претставувале неј-
зините интереси и ја ширеле 
Македонската култура како 
нешто најсвето. "Терористи"- 
што повеќе од 70 дена ширеа 
мир, почит, достоинство, 
национална гордост. "Теро-
ристи"- што сплотија и старо 
и младо, и партиски опреде-
лени и партиски неопределе-
ни граѓани, "Терористи"-што 
националното го ставија на 
прво место, почитувањето 
на државата и нејзините ин-
ституции, "Терористи"- што 
успеаја да ги поврзат сите 
луѓе без разлика на нивната 
етничка, верска и друга при-
падност и да ги заштитат 
нивните интереси, "Терорис-
ти"- што секојдневно пееја 
во еден глас за доброто на 
сите во Македонија. "Теро-
ристи"- што успеаја за нешто 
повеќе од два месеца да 
сплотат над 150.000 граѓа-
ни низ македонските улици.
Тоа беше и остана нивниот 
најголем  "грев" кој мораше 
да биде најстрого казнет 
за да не се повтори уште 
еднаш, казна која треба да 
ја видат сите оние што раз-
мислуваат да ја продолжат 
благородната идеја. Порака-
та што ја испрати "нашиот" 
правосуден систем е очајна 
и антимакедонска. Истата 
има за цел да одзвонува во 

ушите на секого од нас дека 
вака ќе помине секој што се 
чувствува патриотски и што 
и мисли добро на државата, 
за да се втера страв во коски 
меѓу граѓаните. Не би продо-
лжил со одговоров затоа што 
ова е навистина сензитивно 
прашање.

,,Македонија,,:
  Изјавивте неодмна 

дека  Македонија независно 
економски силна и нацио-
нално разбудена земја не 
им одговара на западните 
сили. Кој стои зад т.н. ,,ма-
кедонското сценарио,, и 
каде го гледате излезот од 
македонската криза која во 
значителна мера ги засегна 
македонските родољуби во 
ислеништвото?

Живе Македон 
Латиновски:

   Принципите за еднаквост, 
правда, праведност како и 
почитувањето на европските 
демократски достигања, се 
уште не се реалност за сите 
европски народи, туку приви-
легија за посилните, побога-
тите и нејзините интереси, 
како и секогаш. Тоа е видли-
во однесувањето на најодго-
ворните челници на Унијата. 
"Повлечете се или ќе добие-
те санкции", закани од Иво 
Вајгл и Јоханес Хан, па од 
Фредерика Могерини и други 
како нив, се крајно непристоj-
ни изливи на омраза спрема 
македонскиот народ, кои не 
заслужуваат ниту скромен 
коментар, затоа што излегу-
ваат од устите на примитив-
ци, воени заговорници. Тие 
изигруваат големи луѓе со 
дебели формални дипломи, 
но со зачудувачки недовол-
но познавање на историски-
те, културните, обичајните 
и верските традици на на-
родите со кои пробуваат да 
играат ,,руски рулет,,. Бесот 
и немоќта да играат богови 
во земјата во која самиот Бог 
испрати свои пратеник во ли-
цето на неговиот ученик Пав-
ле, нема да вроди очекуван 
резултат, зошто народот ги 
препозна како свои неприја-
тели. Потезите за успешност 
ќе ги влече македонскиот на-
род, зошто достоинството е 
се што ни остана.

,,Македонија,,:  
  Дали на Македонија 

многу скоро и се заканува ви-
стинска опасност од промена 
на името, доколку тоа се слу-
чи чија ќе биде одговорноста 
на директните учесници во 
тој чин  или пак во несоглас-
ните, но неми набљудувачи 
во лицето на обичниот Маке-
донец?

Живе Македон  
Латиновски:

  Република Македонија е 
фактор за мирот и стабил-
носта во регионот, но про-
мената на нејзиното име и 
идентитетот на нацијата ќе ја 
подели Македонската нација 
и долгорочно ќе го дестаби-
лизира Балканот во целина. 
За да го реши спорот со име-
то со Атина, сегашната СДСМ 
презема секакви активности. 
Така, што прифаќањето на 
Тиранската платформа и по-

тпишувањето на договорот 
за добрососедство со Бу-
гарија, Заев превзема нови 
чекори со кои се брише ма-
кедонското име и идентитет. 
Се најавува рушење на исто-
риските споменици од проек-
тот Скопје 2014. Изјавата на 
Коsиас дека, или ќе се реши 
името или ќе има големи 
компликации укажува дека, 
меѓу Атина и Скопје постои 
некаков договор и дека со 
оглед на црвените линии на 
Грција ни претсоти тензично 
време, во кое ќе се вршат 
притисоци и заплашување на 
македонскиот народ, со цел 
да ги прифати договорените 
промени. Минатите месеци, 
имавме удар по македонско-
то нацио-
н а л н о 
б и т и е , 
кое за 
жал не 
доѓа од 
надвор , 
туку од 
в р х у ш -
ката на 
С Д С М . 
М и р о с -
лав Гре-
чев, кој ја 
предводи 
комисија-
та при Министерството за 
култура, изјави: "Македонска-
та држава на крајот на Вто-
рата светска војна буквално 
е измислена во рамките на 
Југославија, основана за прв 
пат и во неа е еманципирана 
и македонската нација, маке-
донската култура, македон-
скиот јазик, сите македонски 
симболи, сите македонски 
уметнички достигнувања". 
Оваа срамна изјава на Грчев 
со која отворено се негира 
постоењето на македонскиот 
народ и култура, се само дел 
од стратегијата која ја спро-
ведува марионетската влада 
со цел Македонија да влезе 
во НАТО.

,,Македонија,,:
  Што значи за вас да 

се биде патриот,  да се сака 
татковината и да се говори 
гласно во одбрана на најсве-
тото? 

Живе Македон 
Латиновски:

 Најпрво, човекот треба да 
се почитува самиот себеси, 
за да има културен израз 
кон своите најблиски, но и 
почит према татковината. 
Јас лично, сакам и се зала-
гам  моите деца, и нивните 
деца, да имаат земја во која 
слободно ќе дојдат, да ги об-
новат  огништата на нашите 
претци и да го продолжат 
животот за кои сме им раска-
жувале со воздишки и поне-
когаш со насолзени образи; 
за  огништата каде сме се 
грееле и слушале приказни 
од нашите баби и дедовци; 
за нашите убави детски де-
нови, седејќи во скутовите 
на нашите мајки, татковци, 
чувствувајќи се безбедни и 
среќни; за чудесната земја 
и славните настани од мина-
тото, се до првите основачи 
на македонската држава: 
Филип,  Александр, Самуил, 

Гоце, Карев, Ченто...и нив-
ните аманети, да ја чуваме 
Македонија за себе и за сите 
други кои дооаѓаат после нас 
и после нив...Да учиме од 
нивните искуства со домаш-
ните предавници и изроди. 
Од  нивните борби со истите 
непријатели кои чекаат и де-
нес прилика да се вратат и ги 
срушат нивните соништа за 
слобода и благосостојба на 
македонскиот народ. Има ли 

нешто поубаво од земја во 
која си се родил, си живеел, 
си отишол во свет да се збо-
гатиш со туѓи знаења и сето 
тоа, на повеќе начини и го 
вратиш назад, како подарок? 
Има ли нешто поблагородно 
од безусловната вљубеност 
во својата земја, својата 
долго очекувана држава? 
Да ја браниме од душмани 
кои сакаат да ни ја земат, 
одново прераспарчат, а нас 
Македонците, да не остават 
ни на небо, ни на земја. Само 
заедно и сложни, сме силни 
и можеме многу повеќе.

,,Македонија,,:  
 Што би им порачале 

на нашите читатели пред 
крај на овој разговор?

Живе Македон 
Латиновски:

  Браќа и сестри Македонци,
Пред се, би сакал да ви ги 
честитам Новогодишните и 
Божиќни празници. Обедине-
те се под знамето на Маке-
донија, подигнете го високо и 
напишете на него: Да живее 
македонскиот народ! Да 
живее Македонија! Надеж-
та последна умира. Мудро-
ста на Македонецот е голема 
и тој е свесен за своето поте-
кло и за својот идентитет. Тој 
нема да дозволи некој друг 
да му ја крои иднината. Ма-
кедонското сонце повторно 
ќе изгрее на целата терито-
рија на Македонија. Да сте 
живи и здрави!
Секој чесен и добро намерен 
Македонец, е добре дојден 
во нашата организација. Да 
работиме заедно за Македо-
нија. Македонија пред се! 
Живе Македон Латиновски 

(289)991-991
Михаел Марков 

(647)892-4420 

Македонска Заедница

Разговор со Живе Македон Латиновски претседател на на МПЗ Андон Л. Јанев, Ќосето – Канада
Има ли нешто поубаво од земја во која си се родил, си живеел, си отишол во свет 
да се збогатиш со туѓи знаења и сето тоа, на повеќе начини и го вратиш назад, како 
подарок? Има ли нешто поблагородно од безусловната вљубеност во својата земја, 
својата долго очекувана држава? Да ја браниме од душмани кои сакаат да ни ја зе-
мат, одново прераспарчат, а нас Македонците, да не остават ни на небо, ни на земја. 
Само заедно и сложни, сме силни и можеме многу повеќе.

Живе Македон Латиновски со сопругата 
Биљана Македон Латиновски
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ДОДЕЛУВАЊЕ ПОЧЕСНА ТИТУЛА “МАКЕДОНСКИ СЕНАТОР” ЗА ЖИВОТНО ДЕЛО 
НА МИРЧЕ ЏИМИ ШМАГРАНОВ

Во присуство на фамилија-
та Шмагранови и нивните 
најблиските пријатели ,прет-
седателот на Македонскиот 
Свестски Конгрес-Канада 

и Заменик Претседател на 
Светскиот Македонски Кон-
грес, Боне Боби Темелков за 
животно дело и посветеност 
на Македонската Кауза на 

МИРЧЕ ЏИМИ ШМАГРАНОВ 
му ја додели највисоката по-
чесна титула од СМК “МАКЕ-
ДОНСКИ СЕНАТОР“. 
За неговата неуморна рабо-

та и борба за Македонија , 
претседателот на Македон-
ско Патриотско Здружение 
Андон Лазов Јанев Ќосето- 
Канада, Живе Латиновски 

му додели маица со ликот на 
македонскиот војвода Ќосето 
и го прогласи почесен член 
на истоименото Македонско 
Патриотско Здржение .Че-

ститки до вечниот и голем 
борец за Македонија МИРЧЕ 
ЏИМИ ШМАГРАНОВ и него-
вата фамилија !

Истакнати Македонци во Канада

Македонскиот  народ  се наоѓа  пред  тешки  предизвици, од  кои  само  самиот  ке  може да  се  извлече, само  обединети, сплотени  и  единствени.
Ние  сите  како  Македонци  треба  да бидеме  горди  и  возвишени  што имаме  нација  со длабоки  корени, историја, традиции, култура, јазик и  обичаи

Напуштајки  го  родното  ме-
сто  Велушина, Битолско, 
Трајче  Јанакиевски нема  да  
и  стави  заборав  на  својата  
родна  грутка  македонска.
Љубовата, копнежот ,мисла-
та и  носталгијата  за  татко-
вата  земја  Македонија, ке  
биде  секогаш  вдлабена  во  
неговото  срце  и  душа.
Уште  со  своето  доаѓање  
во  Торонто,Канада, во  да-
лечната 1957год. кај  него  ќе  
се  појави  една  љубов, еден  
непрегор, да  биде  близу  до  
татковите  огништа, за  да  
не се чувствува оддалечен  
или  осамен. И  така  ќе  бара  

начин  како  да  започне  со  
негување на  културните, 
историските, религиозните, 
спортските  и  други  тра-
диции  што  не  воздигнува  
како  посебна  и  различна  
нација  од  другите. Во  1959 
год.  веќе  се  прават  првите  
чекорења  за организирано  
дејствување  на  нашите  исе-
леници  во  Торонто, форми-
рањето  на  организацијата  
"Обединети  Македонци", во  
чии  редови  ке  се најде  и  
Трајче  Јанакиевски ја  има-
ше  токму  таа  цел  за  да  ги  
сплоти  и  обедини  Македон-
ците  од   сите   делови  на  

Македонија.
Трајче Јанакиевски  ќе  стане  
лојален  член  на   најголема-
та  македонска  патриотска  
организација  во  дијаспо-
рата, како  и  многу  години  
ќе  остане  како  член  во  
управниот  одбор  на  Орга-
низацијата. Оваа  организа-
ција  постанува  светопис  за  
македонската  вистина и  сто-
жер  за зачувување  на  ма-
кедонското  битие  на  овие  
простори.
          По  неколку  години  
по  формирањето  на  Обеди-
нети  Македонци се  појавува  
иницијатива за  изградба   на  

МПЦ, што  подоцна  
ќе  го  добие  името 
Македонска  Право-
славна  Црква  "Св  
Климент  Охридски"  
Торонто.
И  тука  се  раѓа  
желба  кај  Трајче  
Јанакиевски  да  
помогне  онаму  
каде  што  треба, 
се  зачленува  во  
црквата,  а  подас-
но  станува  и дел  
од управното  рако-

водство  што  ќе  трае  некол-
ку  години.
          Активностите на  на-
шите  иселеници  во  Торонто  
добиват  поширок  размер, 
почнаа  да  се формират кул-
турни  уметнички  друштва.
Воедно, од  најпознатите  
уметнички  друштва  што  
и  ден денес  е  амбасадор  
на  македонскиот  фолклор  
во  Канада  и  пошироко е, 
Ансамблот "Македонка", чии  
иницијатор  беше   Алекс  
Петличков. "Македонка" е  
најтрофејното  друштво  во
дијаспората,ч ија  заслуга  ја  
има  господинот  Алекс  Пет-
личков.
Од  многубројните  друштва  
во  Торонто  го  издвојува-
ме  и  "Битолското  околиско  
спомагателно  друштво  "Пе-
листер", чиј  претседател  за  
пет  години  ќе  биде  Трајче  
Јанакиевски.
Ова  друштво  станува едно  
од  најактивните  асоција-
ции  во  Торонто, организира 
забави  и  други  вечеринки, 
меѓу  кои  беше  најзабеле-
жителна донаторската  вечер  
од  која целиот  приход  беше  
испратен  за  помош на  бол-
ницата  во  Битола.Битолско-
то  друштво  за кратко  вре-
ме  имаше  и  своја  драмска  
секција,која  со  едночинката  
"Пред  Илинден", имаше  две  
претстави  во  Торонто и  по-
ради  големата популарност  
кај  гледачката  публика се  
отвори  пат за  неколку  госту-
вања  и  во  други  градови  
низ  државата  Онтарио и 
САД.
Додека  друштвото  "Пе-
листер"  уживаше  голема  
репутација, покрај  другите  
активности  одолеваше  и 
фудбалот. Како  гранка  на  
Битолското  друштво  "Пе-

листер" се  формира  и  
фудбалски  клуб  со  име  
"Битола". За  претседател  на  
клубот  е  назначен  Трајче  
Јанакиевски.
Фудбалскиот  тим  "Битола"  
настапуваше  во  регионална-
та  лига  на  градот  Торонто.
Беше навистина  гордост, 
ќе  рече  Трајче, да гледаш 
како  еден  македонски  тим  
е  вклучен во  семејството  на  
повеќе  националности  и  ја  
претставува  Македонија, тоа  
беше вистинска  афирмација 
на  нашата  нација  и  држава. 
Знаејќи  дека  името  Битола  
е  македонско не  им  одеше  
од  рака  на  Грците, посебно  
во  дуелите  со  грчки  тимови  
секогаш  имало конфронта-
ции, но  македонските  па-
триотски  чувства  и  побуди  
биле  на  висок   чекор.
         По  битолското  друштво 
Трајче  Јанакиевски  форми-
ра  друштво  на  здружени  
битолски  села за  подоцна 
да  биде  активен   член  во  
црковниот  управен  одбор  
при  црквата  "Св.Димитрија", 
Маркам, а потоа и  во  управ-
ниот  одбор  во  црквата  "Св.
Илија"  во  Мисисага.
        Моментално  тој  е  прет-
седател  на   македонското  
патриотско  здружение  "Ни-
кола Карев", во  Мисисага, 
Онтарио.
       На  крајот  го  запрашав-
ме  господинот  Јанакиевски 
за  моменталната  состојба  
во Р.Македонија, како  тој  ја  
гледа  иднината  на  Македо-
нија.
          -Македонскиот  народ  
се наоѓа  под  тешки  предиз-
вици,од  кои  само  самиот  
ке  може да  се  извлече,са-
мо  обединети, сплотени  и  
единствени. Ние  сите  како  
Македонци  треба  да биде-

ме  горди  и  возвишени  што 
имаме  нација  со длабоки  
корени, историја, традиции, 
култура, јазик и  обичаи. На-
шата  нација  не е вештачки  
создадена  или  измислена  
како што  некои  тврдат, туку 
народ  и  земја  од  бога  соз-
дадени  и  ќе  треба  да  ја  
чуваме  како  таква,со  сите
нишани  и  белези  македон-
ски.
      На  прашањето  што  мис-
ли  за  новата  влада  на  Зо-
ран Заев:
    - Било  која  партија  да  
е  на  власт  приоритетни  
задачи  ќе  треба  да  бидат  
да  ги  штити националните  
интереси  на  Македонија  и  
македонскиот  народ. Ќе  би-
деме  непринципиелни ако  
даваме  оценки  на  влада  
која  е  на  власт  само  седум  
месеци. Значи  ке  треба  д 
причекаме  за  да  ги  видиме  
резултатите.
         Македонците  во  Ка-
нада со  своите  активности  
ја  афирмираат  македонска-
та  нација, дали  тоа  е  на  
културно, верско, спортско, 
политичко, научно, деловно 
или   национално  поле, зна-
чи  придонес  што  Канада  
ја  призна  Македонија   под  
уставното  име.

ГОРНАН  ЈОВАНОВСКИ

Трајче Јанакиевски - претседател на патриотското друштво ,, Никола Карев,,
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Македонската православна 
црква „Свети Никола“ на Ма-
кедонците од Кантон, Маслон 

и Акрон, Охајо одбележа 40 
години од своето постоење.
Според историските инфор-
мации формирана на 10 јуни 
1977 година, а на 14 август 
1977 година се одржа прва-

та конференција на која е 
решено да се изгради маке-
донска православна црква, 
што ќе биде под јуриздикција 
на МПЦ. Со акт на Светиот 

синод на МПЦ општината е 
примена во крилото на Све-
ти Климентовата црква на 19 

октомври 1977 година.
На 25 август 1979 година 
било купено местото од не-
колку хектари и е поставен и 
осветен крст за изградба на 
црква и културно-просветен 

центар. Таа година за првпат 
е извршена богослужба на 
мајчин македонски јазик во 
тој регион. Потоа на 16 ав-
густ 1981 година митропо-

литот Кирил го 

положи камен-темелникот за 
изградба на црковната сала. 
На 21 декември 1985 година 
на свечен начин салата е 
предадена во употреба.

Според написте на Славе 
Катин од делото Македон-
ците во Канада и САД на 
тоа свето македонско место 
во Охајо, каде што е изгра-

дена сала за 500 луѓе се 
одржуваат пикници и други 
манифестации, а до неа е 
црквата „Свети Никола“, чиј 
камен-темелник е осветен 
на 17 септември 1989 година 
од архиепископот на МПЦ г.г. 
Гаврил. Осветувањето на цр-
квата „Свети Никола“е извр-
шено на 13 септември 1998 
година од владиката Кирил.
Инаку, новата зграда на 
црквата „Свети Никола“ е 
копија на архитектурата на 
црквата „Света Богороди-
ца“ во Калиште – Струшко. 
Покрај иконите во неа има 
живописен изрезбан иконо-
стас изработен во Охрид, кој 
претставува убав пример од 
таков вид на северноамери-

канскиот континент.

На годинашното одбележу-
вање на патрониот ден при-
суствуваше Митрополитот 
Методиј, надлежен архиереј 
на Американско-Канадската 
Македонската Православна 
Епархија заедно со паро-
хискиот свештеник Зоран 
Здравев и во сослужение на 
своите колеги од македон-
ските православни цркви Св. 
Илија од Синсинати, Рубинчо 
Ацески и Св. Богородица од 
Колумбос, Душко Ѓоргиевски.
Честа да бидат годинашни 

кумови им припадна на Дија-
на и Менде Танаскоски кои 
се погрижија за светиот леб, 
виното и пченицата, а за на-
редната година кумовството 
ќе премине кај семејството 
на Сузана и Томе Стамбо-
лџиеви.

Присутните ги поздрави 
претседателот на црковната 
управа на МПЦ Св. Никола, 
Пеце Груевски кој изрази 
огромно задоволство до сите 
гости, волонтери и претходни 
претседатели на црковните 
управи за грандиозното дело 
кое ќе остане во наследство 
на генерациите кои што доа-
ѓаат.
Особена благодарност изра-

зи до Фолклорниот Ансамбл 
,,Илинден,, од црквата Св. 
Илија од Мисисага кои на 
покана на црковната управа 
допатуваа да ја увеличат 
прославата на 40 годишниот 
јубилеј на црквата Св. Нико-
ла. Честитки по повод праз-
никот упати претседателот 
на ансамблот Александар 
Вражиновски во име на сите 
играорци и родители присут-
ни на прославата по што сле-
деа сплетовите: ,,Водарки,,, 
,,Егеј,, и ,,Пирин,,. Воодуше-
вувањето на публиката беше 
повеќе од очигледно.

Празничната вечер како што 
налага македонската тради-
ција продолжи со весели ма-

кедонски звуци од најубавите 
песнопојни грла на естрадни-
те уметници од Македонија 
Благоја Грујовски, Наум Пе-
трески и нивната колешка 
Сања Ристеска и виртуозите 
на дувачки инструменти Мит-
ко Бежаноски и на клавија-
тури Илија Тотовски Тота. 
Со неколку песни публиката 
ја поздрави и познатиот Ан-
друш Ангелковски.
Следниот ден на 24 декем-
ври во утринските часови се 
одржа света божествена ли-
тургија на која присуствува-
ше Митроплитот Методиј кој 

притоа и ги освети црковните 
фрески.

40 години на МПЦ Св. Никола од Норт Кантон,Охајо
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Измина уште една успешна година за Сојузот на здруженијата на пензионери на Македонија
Во месец декември според 
традицијата и практиката се 
сумираат и анализираат по-
стигањата и пројавените про-
блеми за тековната година, а 
од тоа произлегуваат и про-
грамите за работа во новата 
година. Согледувајќи ги вкуп-
ните резултати во 2017 година 
може со сигурност да се каже 
дека таа за Сојузот на здру-
женијата на пензионерите на 
Македонија беше успешна. 
Ваквото сознание и оцена за 
работата пред се’ е резултат 
на успешно одржаните регио-
нални и Републичка ревија на 
песни, музика и игри, на Пен-
зионерската спортска олим-
пијада, на пикник средбите и 
сите други активности во Соју-
зот и здруженијата на пензио-
нерите на Македонија. И овој 
пат пензионерските ревии се 
потврдија како верни чувари 
и негувачи на традициите, на 

изворните песни и културното 
наследство во нашата земја. 
На нив до полн израз дојде и 
мултиетничкиот карактер на 
нашата масовна организиа-
ција и станаа многу посаку-
вана културна манифестација 
кај нас и надвор од државата. 
Годинава Сојузот на здруже-
нија на пензионери на Ма-
кедонија на Меѓународниoт 
фестивал за трета животна 
доба во Љубљана успешно 
беше претставен со настапот 
на две културно-уметнички 
друштва, од ЗП Ѓорче Петров 
и од ЗП Штип.
На Пензионерската спортска 
олимпијада која беше успеш-
но организирана за прв пат 
во Кочани настапија околу 
500 натпреварувачи од кои 
264 мажи и 236 жени од 40 
здруженија членки на СЗПМ. 
Најдобри резултати имаа на-
тпреварувачите на ЗП При-

леп, пред Охрид и Куманово, 
а значаен успех постигнаа и 
неколку помали здруженија 
како Кратово, Пробиштип, 
ОВР и Струга. 
Голема масовност беше 
остварена и на пикник сред-
бите во Ораовица, Еленец, 
Свети Пантелеј кај Кочани, 
Пелинце, Лесново, како и на 
мултиетничките средби во Те-
тово и Гостивар. 
Тимската работа, транспа-
рентноста, домаќинското и 
економичното работење и 
овој пат придонесоа СЗПМ 
да остварува и позитивни фи-
нансиски ефекти. Од буџетот 
на Сојузот се вложени вкупно 
рекордни 1.015.000 денари 
за поттик на активностите на 
здруженијата.  При ова посеб-
но треба да се нагласи дека 
се доделени 155.000 денари 
за изградба и адаптација на 
пензионерски домови и клу-

бови во Пехчево, Делчево и 
Кичево.
Ваквата позитивна практика 
се планира да продолжи и во 
2018 година, во која посебно 
во фокусот ќе бидат и рефор-
мите на пензискиот систем. 
Како што е познато Меѓуна-
родниот монетарен фонд во 
својот  извештај за стабили-
зирање на Фондот на ПИОМ 
даде препораки да се укине 
бенефицираниот стаж и да се 
зголеми старосната граница 
за пензионирање. Според ми-
нистерката за труд и социјал-
на политика  Мила Царовска, 
овие препораки не се за при-
фаќање затоа што постојат 
други чекори кои што треба да 
се преземат за да може да се 
стабилизира овој Фонд. При-
тоа, таа нагласи дека Владата 
ќе се грижи за достоинствена 
пензија на сегашните и на ид-
ните пензионери. 
Анализите во Сојузот на здру-
женијата на пензионерите на 
Македонија покажуваат дека 
зголемувањето на старосната 
граница за одење во пензија 
најмногу ќе ги погоди работ-
ниците кои и сегашните усло-
ви на пензионирање ги чекаат 
со нетрпение. Тоа посебно се 
однесува на вработените во 
текстилната индустрија, во 
градежништвото, во рудар-
ството и во други дејности 
кадешто современата техно-
логија на работа сеуште не 
се применува. Предлозите 
за  промена на старосната 
граница за одење во пензија, 
односно за нејзино зголему-
вање од сегашните 62 години 

за жени на 65 години, а на 
мажи од 64 години на 67 годи-
ни, како што е регулирано во 
развиениот дел од Европа, кај 
нас не би била функционална. 
Тоа секако нема да придонесе 
за решавањето на проблемот 
со недостиг на средства во 
пензискиот Фонд. Решение за 
одржлив пензиски фонд треба 
да се бара во зголемување на 
бројот на вработени во наша-
та земја и на платите на осигу-
рениците. Со тоа ќе се зголе-
ми и приливот на потребните 
средства  во Фондот. Во тој 
контекст треба да се разгледа 
и прашањето за остварување 
право на социјална пензија 
за категорија осигуреници 
кои немаат доволно пензиски 
стаж од најмалку 15 години, 
но се стари и немаат други 
приходи. 
Во усвоената Програма за ра-
бота на СЗПМ во 2018 година 
се зацртани повеќе значајни 
задачи и активности, посебно 
за остварување на соработка 
со соодветни државни органи, 
ЗЕЛС, локалните самоуправи, 
Црвен крст и други невлади-
ни и непартиски асоцијации 
и фондации. На овој начин 
се очекува до израз  да дојде 
премисата за почитување на 
личноста и обезбедување 
на пристојна егзистенција на 
сите пензионери врз принци-
пите на еднаквост и солидар-
ност. Поради тоа неслучајно 
повторно се актуелизира 
прашањето на донесување 
на Закон за пензионерско 
организирање во Република 
Македонија и порационално 

решевање на прашања од 
здравствената заштита во 
третото животно доба. Оттука 
се наметнува и потребата од 
изградба на пензионерски и 
старски домови и дневни цен-
три за престој на пензионери-
те и старите луѓе.
Програмата и Финансискиот 
план на Сојузот на здруженија 
на пензионери на Македонија 
за 2018 година беа усвоени 
на седница на Собранието на 
СЗПМ на 22 декамври 2017 
година, со заклучок дека вер-
бата за подобро утре не тре-
ба да изостане. Постигањата 
се резултат на залагањата на 
сите во Сојузот и здруженија-
та. Тоа е постигнато благода-
тение на сплотеноста, сожи-
вотот и единство, а така ќе 
биде и во иднина. И како што 
рекол Чернишевски: „Личната 
среќа е неможна без среќата 
на другите“, ние велиме дека 
среќата на поединецоте дел 
од заедничката среќа.
Нека ни е Среќна Новата 2018 
година и Божиќните празници 
на сите Македонци каде и да 
сме!

Драги Аргировски
Претсеател на СЗПМ

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

FOR YOUR MODERN HOME - MODERN ART BY ZORAN KARAPANCEV
CHRISTMAS DISCOUNT – 30%

BEST GIFT FOR YOURSELF AND FOR YOUR RELATIVES AND FRIENDS
High Quality Pearl Metallic Prints

Size 24X20 and 24X24 inches: regular price $450, discount price $300
Size 36X24 and 52X24 inches: regular price $550, discount price $370

To inquire please contact Zoran at zorankarapancev@rogers.com

Македонска Заедница
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Во име на група интелектуалци посветени на заштитата на националните 
интереси на Република Македонија и на македонскиот народ

Дата: 11.12.2017

До:
Доналд Трамп
Претседател на САД
Бела куќа
1600 Пенсилванија 
Авенија
Вашингтон ДЦ, 20500

Ваша екселенцијо,

Ви се обраќаме како Маке-
донци и интелектуалци, за-
грижени за нашата таткови-
на, Република Македонија. 
Имајќи ги предвид Вашите 
заложби за почитување и 
заштита на суверенитетот 
на секоја нација. Би Ве за-
молиле за внимание кон 
суштествените аспекти при 
проблематизирањето на на-
шето име.    

Според резолуциите на Со-
ветот на безбедност на ООН 
смислата на разговорите по-
меѓу Република Македонија 
и Република Грција е да се 
надмине разликата во однос 
на името на нашата држа-
ва. Разговори се одвиваат 
веќе две и пол децении, се 
надеваме, како би  се виде-
ле аргументите за разлика-
та. Така, на аргументите од 
грчка страна македонската 
страна би требало да даде 
спротивни аргументи за да 
се разјаснат работите.

Врвот на грчкото спротивста-
вување на нашето име го 
искажа актуелниот Претседа-
тел на Грција со ставот дека 
и самото име на државата, 
Македонија, претпоставува 
иредентизам. Станува збор 
за претпоставени претензии 
од страна на Македонија 
врз територија на Грција и 
за преземање на културното 
наследство врз античка Ма-
кедонија кое ѝ припаѓа. 

Во исто време кога Грција 
го превидува Букурешкиот 
договор, од 1913година, кога 
делови од етничката тери-
торија на Македонците ѝ беа 
доделени, истовремено, не-
признавајќи го македонското 
малцинство и  најдрастично  
протерувајќи ги Македонците 
од државата. Грчката влада, 
во целост и бескомпромисно, 
ги негира, и денес, човеко-
вите права на Македонците, 
како национално малцинство 
во Грција.    

Македонија во знак на до-
бра волја направи повеќе 
отстапки како би покажала 
отсуство на иредентистич-
ки намери. Во периодот од 
1992 до 1995 година го сме-
ни државното знаме кое го 
симболизираше Сонцето од 
Виргина и, исто така, извр-
ши измена на својот Устав, 
со амандманот II (1992), на-
ведувајќи дека нема терито-
ријални претензии кон сосед-
ните земји и дека Република 
Македонија притоа нема да 
се меша во суверените права 
на други држави и во нивните 

внатрешни работи.

Со Привремената спогодба 
кога Грција ја призна Ре-
публика Македонија под 
привремената референца 
„поранешна југословенска 
Република Македонија“ и се 
нормализираа меѓусебните 
добрососедски односи, таа 
се обврза (во чл. 11) да не 
приговара за членството на 
Македонија во меѓународни-
те, мултилатерални и регио-
нални институции доколку ѝ 
се обраќаат поинаку од она 
што е наведено во Резолу-
цијата 817. 

Македонија како суверена 
и независна држава сака и 
има право да ги реализира 
своите стратегиски цели. 
Во тој контекст, Македонија 
има право да биде членка на 
НАТО, и да отвори преговори 
со ЕУ, независно од нејзино-
то име. 
И покрај договорот, Грција не 
ја почитува Резолуцијата 817 
и целосно ја блокира инте-
грацијата во овие меѓународ-
ни сојузи. 

Пресудата на Хашкиот суд 
го отфрли грчкиот став за 
нашиот иредентизам по две 
основи. Имено, потврдувајќи 
го нашето право на самои-
дентификација, правото на 
национална посебност и пра-
вото на создавање на свест 
за себеси преку сопствена-
та историја, ги отфрли како 
аргументи за иредентизам 
и претензи врз грчка тери-
торија. Надминувајќи ги ди-

лемите околу овие спорни 
прашања иако Грција сеуште 
опстојува на нив. Имено, 
Хашката пресуда ја направи 
расправата непотребна. 

Но, разговорите со Грција 
со медијација на г-нот Метју 
Нимиц за да се надмине раз-
ликата околу нашето име, 
продолжуваат. 

И иако, наводно, се говори 
само за надминување на 
разликата во однос на името 
на нашата држава се бара 
промена на нашето уставно 
име. Според изјавите што 
ги даваат грчките политича-
ри, во овој момент, се бара 
промена на нашето уставно 
име и се проблематизираат 
и сите прашања од нашиот 
идентитет: изведените при-
давки, името на јазикот , 
акронимите, називите за ин-
дустриските и агрикултурни-
те производи. Се посегнува 
по нашиот идентитет, гра-
ден, со векови, како народно 
творештво,  јазик, култура и 
историја. А во нашето име е 
изразен нашиот идентитет, 
создаван, со векови, во Ма-
кедонија, како етничка тери-
торија, Македонија. 

Со промената на името на 
државата се менува и имену-
вањето на јазикот и другите, 
поврзани со името на држа-
вата, називи. Се оневозмо-
жува нашата идна национал-
на идентификација.  

Оправдувањето за ваквите 
барања на кои Република Гр-

ција трајно опстојува се бара 
во божемните иредентистич-
ки настојувања на Република 
Македонија. Претседателот 
Павлопулос прашањето 
за иредентизмот крајно го 
изостри со изјавата дека и 
самото име, Македонија, на 
државата означува иреден-
тизам. Надвор од тоа што 
Република Македонија нема 
ни еден инцидент со покажа-
ни иредентистички намери.  

Ваквите моменти ги пра-
ват разговорите за името 
апсурдни. Дотолку повеќе 
што во светот се афирмира-
ни принципите на сувереност 
на државите и патриотизмот 
како конструктивен политич-
ки приод. Во Декларацијата 
на ООН, која секоја членка 
при својот прием во Органи-
зацијата ја прифаќа, се оп-
ределени аспектите на суве-
реноста на нациите, од каде 
произлегува и нашето право 
како Македонци на самопо-
тврда. 

Оттаму застанува-
ме во поддршка на 
нашето име, нашето 
национално наслед-
ство, на македон-
скиот јазик и иден-
титет. Истакнатите 
аргументи укажуваат 
дека нашето име не 
може и не прави да 
биде спорно во ние-
ден аспект во однос 
на Грција, така што 
разговорите стануваат 
беспредметни и е по-
требно да се напуштат. 

Ви благодариме за вашето 
внимание и се надеваме на 
позитивен одговор. 

Со почит,

Проф. д-р Јованка Кепеска
Ненад Мирчевски, нови-

нар, ТВ АЛФА
Цветин Чилиманов, нови-

нар, МИА
Сотир Костов, колум-

нист/публицист
Проф. д-р Тања Караками-

шева Јовановска
Ацо Станковски, сликар

Проф. д-р Иванка Васи-
левска 

Борис Дамовски, проду-
цент/директор

Проф. д-р Марија Емилија 
Кукубајска

Ефтим Клетников, поет
Љупчо Цветановски, 

новинар ТВ АЛФА

Грците ја почувствуваа маката на Македонците
Во пресрет на новата рун-
да преговори за спорот за 
уставното име на Република 
Македонија, кои претстојната 
недела ќе се одржат во Бри-
сел, агенциите пренесоа ин-
тересна вест од соседна Ал-
банија, каде што партијата на 
грчкото малцинство во Алба-
нија – Партија за заштита на 
човековите права, по повод 
10 декември, Меѓународниот 
ден на човековите права, 
организира тркалезна маса 
на тема „Законот за заштита 

на националните малцин-
ства, де факто, чекор назад 
за почитување на нивните 
права“. Како што пренесоа 
медиумите, на тркалезната 
маса учествуваа претставни-
ци на грчката, македонската, 
влашката, ромската и еги-
пќанската заедница во Ал-
банија, како и претставници 
на странските амбасади во 
Тирана.
Претставниците на сите 
малцинствата биле едно-
гласни дека со усвојувањето 

на Законот за заштита на 
националните малцинства 
во Република Албанија не 
се почитуваат правата на 
малцинствата, ниту се земе-
ни предвид препораките на 
Советот на Европа и побараа 
меѓународна поддршка, за 
албанската влада да го изме-
ни законот, каде што би се 
прифатиле препораките на 
малцинствата. Вангел Дуле, 
лидер на партијата на грчко-
то малцинство во Албанија и 
пратеник во тамошниот пар-

ламент, го обвини премиерот 
Еди Рама дека нема поли-
тичка волја за да ги заштити 
националните малцинства. 
Згора на тоа, неодамна Гр-
ција официјално упати остра 
реакција до Тирана поради 
уривањето објекти на Грци 
во Албанија, со образложе-
ние дека тоа се правело врз 
национална основа.
Нема ништо спорно во тоа 
што Грците, како и Македон-
ците, во Албанија си бараат 
остварување на основните 
човекови права, а надеж 
влева и тоа што Македонци 
и Грци по покана од грчко-
то малцинство во Албанија 
на иста маса разговарале и 
барале решенија за нивните 
заеднички проблеми во оваа 
земја. Спорно е што Евро-
пската Унија, САД и воопшто 
светската јавност со години 
користат двојни аршини кога 
се зборува за кршењето на 
правата на малцинствата и 
не преземаат конкретни че-
кори да запре кршењето на 
правата на малцинствата 
во Грција, која не признава 
постоење на Македонци на 
нејзина територија и покрај 
тоа што во оваа земја сѝ уште 
има илјадници лица што 

отворено се декларираат 
како припадници на македон-
скиот народ.
Инаку, Македонците во Ал-
банија посочија дека сите 
малцинства во фазата на 
изработка на новиот закон 
дале свои предлози, но тие 
не биле прифатени и се до-
нел закон што не е во духот 
на препораките на европски-
те институции.  Македонците 
во Албанија бараат гаранти-
рани места во албанското со-
брание за малцинствата, ма-
тичните служби да издаваат 
документи каде што ќе биде 
впишана и националноста на 
секој член од малцинствата, 
обезбедување образование 
на мајчин јазик за претстав-
ниците на малцинствата во 
предучилишното, основното, 
средното и високото образо-
вание на целата територија 
на Албанија, како и обезбе-
дување посебен буџет за 
развој на областите каде 
што традиционално живеат 
малцинствата за подобру-
вање на условите за живот, 
во единиците на локалната 
самоуправа каде што при-
падниците на малцинствата 
изнесуваат помалку од 20 
отсто, советите на локалната 

самоуправа да одлучат нив-
ниот јазик и писмо да бидат 
во еднаква официјална упо-
треба, припадниците на на-
ционалните малцинства да 
имаат право за застапување 
во извршните структури и 
вработувањето во јавните 
служби, вклучувајќи ја и по-
лицијата.
Кога човек ги разгледува 
нивните барања станува јас-
но дека тие се помалку или 
повеќе исти како правата 
што Албанците во Македо-
нија веќе одамна ги уживаат. 
Поради тоа, крајно време е, 
наместо да сугерираат што 
би требало да направи Ма-
кедонија за да се доближи 
до европските стандарди 
и да се зачлени во ЕУ, Гр-
ција, Албанија и другите 
земји од регионот што имаат 
проблем со признавање на 
малцинствата да си поглед-
нат во дворовите, а тоа се 
чини треба да го направат 
што поскоро и европските 
институции, бидејќи досе-
гашните политики на двојни 
аршини станаа најголема за-
кана за распад на Унијата. /
wwwnovamakedonija.com.mk

Испратила 
Проф. д-р Јованка Кепеска

Македонија
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Кога се дарува во слава на Бога... всушност даруван е оној што дарува
Бизнисменот Бил Христовски во пресрет на Новогодишно-Божикните празници подари чек од 96 000 илјади долари за главниот црковен фрескопис во МПЦ Св. Илија во Мисисага

Со векови нашиот народ да-
рувал за изградбата и живо-
писувањето на  православни-
те храмови. За тоа сведочат 
чудесните цркви во Македо-
нија и во ислеништвото. 
Се вели дека бескрајна е 
радоста во срцето на вер-
никот кога во животот ќе му 
биде понудена можноста да 
дарува за изградбата или за 
фрескописот на  црква. Таа 
радост ја распламтува во 
неговото срце благодатта на 
Светиот Дух, без која никој 
нема да почувствува силна 
желба да дарува за црквата. 
Нему  му станува јасно дека 
кога дарува во слава на Бога 
и од љубов и  благодарност 
кон Светителите, всушност, 
тој   е оној што е бескрајно 
даруван.
Познатиот бизнисмен од 
македонско потекло и соп-
ственик на компанијата VAC 

Developments Limited госпо-
дин Бил Христовски е дока-
жан дарител и поддржувач 
на изградбата на македон-

ската православна црква Св. 
Илија од Мисисага.
Во очи на Новогодиш-
но-Божикните празници го-

сподин Христовски ја посети 
црквата при што на претсе-
дателот на црковната управа 
г-ин Коле Димески и на него-

вата управа му врачи чек од 
96.000 илјади долари, сред-
ства наменети за изградба 
на главниот црковен фрес-

копис во изведба на Artsome 
studio и познатиот фрескопи-
сец Глигор Стефанов.
Хуманиот бизнисмен Хри-
стовски и во минатото дару-
вал за црквата Св. Илија во 
Мисисага. Според зборовите 
на претседателот Димески  
тој во три наврати подарил 
по 25.000 илјади долаРИ.
Членовите на управата најср-
дечно му се заблагодаруваат 
на господин Христовски за 
вредното дело.
Даровите се знаци на нашата 
љубов за Бога и за Светите-
лите. Во тој миг, кога ќе се 
отвори нашето срце  и ние 
ќе посакаме да даруваме за 
фрескописот  во црквите, не-
бото се приближува до нас. 

Happy Birthday  to Danny Laudas 
Born on  Dec. 25 th 1928,  Ovcharani Aegean Macedonia

Среќен роденден на 
Дени Лаудас, активен 

Македонец во црквата 
Св. Илија во Мисисага.

Роден е на 25 декември 
1928 г. во селото Овчара-

ни, Егејска Македонија
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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 2017 Lexus RX 350 $100 PETROCAN CARD 
YEAR END SPECIAL! AWD

Price: $56,855 Kilometers: 15,720

Pre-Owned 2017 Mercedes-Benz C-Class C300 4MATIC 
NAVIGATION NEAR BRAND NEW AWD
Price: $43,487 Kilometers: 14,020

Pre-Owned 2016 Cadillac SRX AWD PRISTINE 
CONDITION ONLY $30,980 AWD

Price $29,985 AWD Kilometers: 63,433

Pre-Owned 2015 Mercedes-Benz GLA $100 PETROCAN CARD 
YEAR END SPECIAL! AWD

Price $32,488  Kilometers: 42,552

Certified Pre-Owned 2016 Honda Accord Sedan $100 
PETROCAN CARD YEAR END SPECIAL! FWD Car

 Price: $20,990 AWD  Kilometers: 30,343

Certified Pre-Owned 2012 Honda Civic $100 PETROCAN 
CARD YEAR END SPECIAL! FWD Car
Price $14,239   Kilometers:64,324

Certified Pre-Owned 2014 Honda Accord Sedan $100 
PETROCAN CARD YEAR END SPECIAL! FWD Car

Price: 19,970  Kilometers: 59,362

Pre-Owned 2015 Lexus RX 350 ALL WHEEL DRIVE 
NAVIGATION LOW KM! AWD

Price: Please Call for Price  Kilometers: 32,867
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Македонската глобална координативна мрежа на седницата одржана на 9ти декември 2017 година во Торонто, ја усвои следната

РЕЗОЛУЦИЈА ЗА МАКЕДОНИЈА

(1а) Безусловно амнести-
рање на сите Македонски 
Патриоти, Бранители на Ма-
кедонски парламент од 27 
Април 2017.
(1) Македонија е држава на 
Македонскиот народ и на 
рамноправни граѓани неза-
висно од нивното етничко 
потекло и верско уверување.
(2) Сите се еднакви пред 
Уставот и законите во пра-
вата и слободите. Македон-
скиот народ не смее да ги 
мајоризира националните 
малцинства, а националните 
малцинства се должни да ги 
почитуваат законите на мно-
зинството.
(3) Македонскиот јазик и не-
говото кирилско писмо се 
единствен службен јазик и 
писмо на целата територија 
на државата и во нејзините 
меѓународни односи.
(4) Во општина каде што 
мнозинство се припадниците 
на едно национално малцин-
ство, покрај македонскиот 
јазик и неговото кирилско 
писмо, во службена употреба 
е јазикот и писмото на на-
ционалното малцинство во 
мнозинство, во согласност со 
начинот и под условите утвр-

дени со Закон. 
Со Закон се определуваат 
начинот и под условите за 
користењето на јазиците и 
писмата на националните 
малцинства.
Со закон се определуваат 
општините каде што во служ-
бена употреба се јазиците на 
националните малцинства.
(5) Собранието на Републи-
ка Македонија треба да до-
несе уставна резолуција со 
којашто ќе се гарантираат 
правата и слободите утврде-
ни во Уставот, независно од 
пописните резултати.
(6) Се иницира ревизија на 
државјанствата и на книга-
та на државјани со вкрстена 
проверка на сите датотеки 
во државата: фондот за пен-
зиско осигурување, фондот 
за здравствено осигурување, 
центрите за социјална рабо-
та, даночните обврзници, и 
граничните премини.
Се предлага електронски по-
пис во согласност со книгата 
на државјаните и матичните 
книги на родените и умрени-
те.
(7) Се иницира составување 
на избирачкиот список по 
службеност според ревиди-

раната книга на државјани.
(8) Се иницира враќање на 
членот 11 од Законот за др-
жавјанство на Република 
Макаедонија од 1992 година 
како еднаш веќе стекнато 
право избришано во 2004 
година: “Македонците по по-
текло во светот имаат безус-
ловно право и на македонско 
државјанство“.
(9) Се бара од Претседателот 
на Републиката со нота да го 
извести Генералниот Секре-
тар на Обединетите Нации 
за безусловен крај на разго-
ворите за државното име 
Македонија и со Резолуција 
до го извести Генералното 
собрание за продолжување 
на членството во Обедине-
тите Нации под државното 
име Македонија со можност 
за употреба на уставната 
додавка “Република“ како 
јасна разлика од истоиме-
ната северна провинција 
на Грција и југо-западна 
провинција на Бугарија, без 
латинична транскрипција 
на Македонскиот јазик “The 
Republika Makedonija“ туку на 
Aнглиски јазик “The Republic 
of Macedonia“, со меѓународ-
ниот код МК односно МКД и 
нотификација на Македон-
скиот народ и Македонскиот 
јазик, независно од истори-
ските хипотеки од Балкански-
те војни 1912-1913 година - 
окупацијата врз Македонија и 
геноцидот врз Македонскиот 
народ кој се’ уште трае.
(10) Се отфрла референдум, 
ратификација на меѓунаро-
ден договор и амандмани на 
Уставот заради промена на 
името на државата Македо-
нија!
(11) Прашањето за името на 
државата е затворено со ре-
ферендумот од 8 септември 
1991 година, кога Македон-

скиот народ и македонски-
те државјнаи во апсолутно 
мнозинство гласаа “ЗА СУ-
ВЕРЕНА И САМОСТОЈНА 
ДРЖАВА МАКЕДОНИЈА“ без 
додавки и придавки. Одлу-
ката на референдумот, без 
исклучок, е задолжителна за 
сите!
(12) Се отфрла пристапу-
вањето на Македонија во 
сојуз со Европската Унија и 
НАТО Алијансата заради ан-
тимакедонизмот на Бугарија 
и Грција, бугарскиот и грчкиот 
геноцид врз Македонскиот 
народ, нацифашистичкото 
барање на Грција за промена 
на името на државата Ма-
кедонија, и наци-фашистич-
кото барање на Бугарија за 
помена на Македонскиот ја-
зик, култура и историја, како 
вредност за солидарност на 
Брисел и Стразбур со Атина 
и Софија! Европската Унија 
и НАТО Алијансата не се до-
стојни за промена на името 
над државата и идентитетот 
на нацијата.
(13) Се преферираат поли-
тики на активен мултилате-
рализам, од пријатели нико-
гаш доста, во согласност со 
меѓународниот принцип на 
еднаква сувереност што по-
дразбира соработка со сите 
по прашања од заеднички 
интерес, на реципроцитет-
на основа и немешање во 
внатрешните работи! Се пре-
ферира евро-атлантската и 
евро-азиската соработка.
(14) Се отфрлаат разговори 
за името, автокефалноста и 
достоинството на Македон-
ската Православна Црква 
како една и единствена ле-
гална и легитимна канонска 
наследничка на древната 
Охридска Архиепископија, 
односно Патријаршија и на 
Јустинијана Прва.

(15) Македонците со ислам-
ска вероисповед се неотуѓив 
и нераскинлив дел од Маке-
донскиот народ како и Ма-
кедонците со христијанска 
вероисповед.
(16) Културата и историјата 
на Македонија не се ексклу-
зивно право, туку дел од кул-
турно-историскиот идентитет 
на сите балкански демоси 
како современи покитички 
нации, во чијашто основа 
е македонскиот етнос, не-
зависно од разликите во 
читањето на историјата од 
аспект на актуелната геопо-
литика, дури и независно од 
разликите меѓу современите 
литературни јазици како про-
извод на современите поли-
тички нации.
(17) Се иницираат деклара-
ции за историско помиру-
вање на Македонскиот народ 
со соседните народи и дого-
вори за траен мир и добро-
соседство на Македонија со 
соседните држави.
(18) Македонската цивили-
зација е основа на совреме-
ниот културен глобализам 
што подразбира интеграција 
со афирмација на помесни-
те етноси, јазици, религии и 
култури, наспроти корпора-
тивниот глобализам којшто 
врз профитните интереси на 
мултинационалните корпо-
рации врши интеграција со 
асимилација на помесните 
етноси, јазици, религии и 
култури, се до нивна физич-
ка ликвидација од земјината 
топка.
(19) Универзални вредности 
на Македонската цивили-
зација се: мирот и љубовта 
наспроти војната и омразата; 
толеранцијата и коегзистен-
цијата наспроти дискрими-
нацијата и сегрегацијата; и 
културниот глобализам на-

спроти корпоративниот гло-
бализам.
(20) Се отфрла Договорот за 
пријателство, добрососед-
ство и соработка меѓу Ма-
кедонија и Бугарија склучен 
на 1 август 2001 година, 
бидејќи: го негира делот на 
Македонскиот народ во Бу-
гарија; не го признава Маке-
донскиот јазик како природно 
право туку како уставна ка-
тегорија; и утврдува меѓудр-
жавна комисија за ревизија 
на македонскиот јазик, кул-
тура и историја. Се’ додека 
за официјална Софија: Ма-
кедонија е дел од Бугарија, 
Македонците се Бугари, а 
Македонскиот јазик е дија-
лект на Бугарскиот јазик, 
Договорот за пријателство, 
добрососедство и соработка 
меѓу Македонија и Бугарија 
склучен на 1 авгуат 2001 го-
дина претставува Договор за 
велепредавство на нацијата 
и државата!
(21) Се отфрла Законот за 
употреба на јазиците бидејќи: 
е спротивен на Уставот; ја 
редефинира државноста и 
унитарноста; ја нарушува 
еднаквоста на граѓаните во 
правата и слободите пред 
Уставот и законите; и ги дис-
криминира националните 
малцинства!
(22) Доколку се донесе Зако-
нот за употребата на јазиците 
и Законот за ратификација на 
Договорот за пријателство, 
добрососедство и соработка, 
се бара Претседателот на 
Републиката да не го потпи-
ше указот за нивно прогла-
сување. Доколку, пак, влезат 
во сила, ќе се покренат ини-
цијативи до Уставниот суд за 
нивно поништување.

МАКЕДОНСКИ МОНЕТАРЕН ФОНД 
МАКЕДОНСКА ГЛОБАЛНА КООРДИНАТИВНА МРЕЖА-КАНАДА

БРАЌА И СЕСТРИ МАКЕДОНЦИ!

Македонија е под опосервација на специјал-
ни надворешни и внатрешни сили за проме-
на на името на државата и идентитетот на 
нацијата! Се врши ревизија на јазикот, кул-
турата и историјата на Македонскиот народ, 
доведена е во прашање автокефалноста на 
Македонската Црква, во Македонската држа-
ва се врши денационализација и асимила-
ција што го загрозува Македонскиот народ во 
целина,

Во Македонија се врши тивко етничко чи-
стење врз Македонците, се воведува двоја-
зичност на целата територија и во меѓуна-
родните односи... Во Македонија се врши 
рекомпонирање на државноста и унитар-
носта... Рекомпонирањето на власта на по-
следните парламентарни и локални избори 
е со цел промена на името на државата и 
идентитетот на нацијата, и притоа не се изби-
раат средства за постигнување на таа цел. 
На политичката сцена владее реваншизмот, 
неистомисленците се заплашуваат и бркаат 
од работа, Македонските Патриотите лежат 
невини во затвори...

Македонците во светот, како нераскинлив 
и неотуѓив дел од Македонскиот народ чии 
корени се во Македонија, имаат историска и 
морална обврска да помогнат во одбрана на 
татковината! Во одбраната на името на др-
жавата и идентитетот на нацијата, на маке-

донските организации во Македонија им тре-
ба нашата морална и финансиска поддршка 
!  Неодложно е потребно семакедонско по-
мирување и обединување во целиот свет за 
одбрана на името на државата и идентитетот 
на нацијата! 

Со Македонија не’ има во целиот свет, без 

Македонија ќе исчезнеме сите заедно!

 По тој повод, на 19 ноември 2017 година во 
Торонто Канада беше формирана Македон-
ска Глобална Координативна Мрежа - Кана-
да (Macedonian global coordinative network 

- Canada), како сојуз на 
македонски организации во 
Канада кои се дел од Маке-
донската Глобална Коорди-
нативна Мрежа (Macedonian 
global coordinative network). 
Македонската Глобална 
Координативна Мрежа е 
глобален систем за семаке-
донско помирување и обе-
динување на Македонците 
во татковината и во светот, 
за долгорочна поддршка на 
македонските организации 
и Македонците кои работат 

на зачувување и унапредување на македон-
ските национални и државни интереси. Ма-
кедонската Глобална Координативна Мре-
жа-Канада e дел од Македонската Глобална 
Координативна Мрежа. 

Основни цели на Македонска Глобална Ко-
ординативна Мрежа-Канада се: 

1) Соработка, координација и размена на 
искуства и информации меѓу бројните маке-
донски организации во Канада и со бројните 
македонски организации во целиот свет за-
едно во рамките на Македонската Глобална 
Координативна Мрежа, и 

(2) Формирање на постојан Македонски Мо-
нетарен Фонд - ММФ (секоја држава членка 
во Македонска Глобална Координативна 
Мрежа има свој фонд) за донации на маке-
донски организации и Македонци за оствару-
вање на целите и задачите на Македонската 
Глобална Координативна Мрежа. 

Вашите донациите ќе бидат транспарентно 
донирани, транспарентно употребени за за-
штита на Македонските Национални Инте-
реси и логистички потреби на Македонските 
Патриотски Организации членки на Македон-
ската Глобална Координативна Мрежа во 
Македонија . 

 МАКЕДОНИЈА Е СЕ ШТО ИМАМЕ! 
ВИ БЛАГОДАРИМЕ ЗА ВАШАИТЕ 

ДОНАЦИИ 

Македонска Заедница
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Минатата 2017 година во македонската заедница во Кана-
да започна вообичаено со традиционалните Новогодиш-
но-Божикни прослави и во тој дух речиси измина јануари.
Во продолжение се највпечатливите настани кои ја одбеле-
жаа 2017-та во македонските заедници во Канада и Сад. 
Во новогодишното интервју со Амбасадорот на Република 
Македонија во Канада на почетокот на минатата година тој 
посака: 
,,Би сакал да го истакнам значењето на големиот придонес 
на македонската заедница во Канада, црковните општини, 
асоцијации, здруженија, клубови и поединци во зачувување-
то на нашата култура, традиција и идентитет и да ги охра-
брам, нивната благородна работа и дела да бидат мост за 
обединување на македонската дијаспора од цела Канада. Во 
разговорите со нашите сонародници од другите провинции 
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 
запознаат и сплотат за и тие да придонесат за поголемо за-
познавање на канадската јавност со нашиот народ, култура 
и традиција. Во тој дух би сакал да искажам отворена порака 
до нашата Православна црква да опстои на идејата за фор-
мирање 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 Година 
уште поширока соработка и 
продлабочување на можно-
стите за промовирањето на 
нашата држава и интересите 

на македонците во Канада.
На крајот ја користам можноста да упатам до целата маке-
донска заедница во Канада честитки за Новата 2017 година 
и да им посакам среќни Божиќни празници со желби за добро 
здравје и успех,,. 

Македонската културно-уметничка група Танец, што работи 
во составот на Македонската православна црква, „Раѓање 
на Пресвета Богородица“ во Детроит САД ги забавувала 
гостите и навивачите на двата НБА-клуба, пред натпревар 

во светски познатата спортска сала Палас во Детрот  помеѓу 
Детроит Пистонс и Орландо Меџик.
Неовообичаениот настап на танцовата груп бил проследен 
со воодушевување, особено од кореографијата на македон-
ски ора.

Во организација на Обединети Македонци од Канада, на 4 
февруари, во Големата сала на Македонската православна 
црква “Свети Климент Охридски“ во Торонто, се одржа 45. 
традиционална Гоцева Вечер. Специјален гостин на вечерта 
беше поетот Ефтим Клетников.
На 5 февруари, ден по Гоцевата Вечер во просториите на 
македонската православна црква Св. Климент Охридски во 
Торонто се одржа трибина на која своите ставови, размисли 

и идеи ги произнесе Ефтим Клетников, гостинот на Органи-
зацијата Обединети Македонци во Канада  .
Трибината беше водена од челните луѓе на организација-
та, претседателот Мендо Бакалаовски и Драги Џогановски. 
Своите прашања и загриженост за актуелните случувања 
во татковината, Македонија ги искажаа бројни присутни ро-
дољуби кои не ја криеја својата вознемиреност од актуелни-
те случувања во Македонија.
На трибината присуствуваше и познатиот уметник, гостин, 
внукот на легенадарниот македонски интерпретатор на па-
триотски народни песни Војо Стојаноски, Влатко Милади-
новски кој продолжи по патеките на својот славен вујко.

МПЦ Св. Димитриј Солунски која се наоѓа на 4980 Northlake 
Boulevard во сончевиот Palm Beach Gardens, Fl. на 12 февру-
ари беше осветена во присуство на бројни верници од САД и 
Флорида, повеќето птици преселници односно ,,snow birds,, 
кои за време на зимските месеци престојуваат во прекрасна-
та, сончева Флорида. Многумина се прашуваат од каде таа 

посветеност на Македонците од различни краеви на Север-
но-американскиот континент кон ова духовно светилиште.
Осветувањето на црквата „Свети Димитриј“ од Палм Бич 
Гарденс го изврши надлежнот архиереј – Неговото Висо-
копреосвештенство Митрополитот Американско-Канадски 
господин Методиј, во сослужение на повеќе свештеници од 
епархијата. 

Македонската Заедница Канада на 28 февруари 2017 година 
од  М.П.Ц. Св Климент Охридски Торонто Канада
упати отворено писмо до Председателот на Република Маке-
донија Господинот Ѓеорге Иванов во кое
беше изразена сериозна загриженост за политичката криза 
во Македонија: 
- Апелираме до вас да се придржувате како и секогаш на 
Македонскиот устав и законите кои произлегуваат од него 
во носењето на овие историски важни одлуки за Македо-
нија. Во Уставот на Република Македонија не е предвидено 
давање на мандат по втор пат. Господине Иванов ,Ве пови-
куваме да го заштитите уставниот поредок, за кој дадовте 
заклетва дека ќе го штитите,не смеете да додели мандатот 
за формирање на нова влада,ниту на СДСМ ниту на било 
која друга политичка партија. Доделување мандат на второ 
пласирана партија на изборите е надвор од Устaвните прав-
ни рамки и негативно ќе влиаје врз вољата на мнозинството 
граѓани и кој , револтот на овие граѓани може да прерасне 
во поделба во Македонското ткиво и братоубиствена војна . 
Од вас бараме да делувате според законот и ,Вашите лични 
овластувања како Претседател на Република Македонија во 
согласност со законските уставни одредби и да да ги упатите 
пратениците на распуштање и организирање на нови парла-
ментарни избори во најкраток можен рок! Македонската За-
едница во Канада како единствено решение за надминување 
на сегашнава криза во Македонија гледа во распишување на 
нови предвремени избори . Бог најголемите искушенија ги 
доделува на најголемите верници. 

На 2-ри април во Торонто се одржа втора по ред  Масовна 
поддршка за ,,Заедничка Македонија,,

-,,Во овие историски моменти, кога опстанокот на нашата 
татковина е доведен во прашање заради грубо надворешно 
мешање во внатрешните работи во земјата, ние Македон-
ците од Канада изразувајќи длабока загриженост за случу-

вањата, го повикуваме македонскиот народ и другите етнич-
ки заедници во земјата на единство, а политичките партии 
на разумно однесување заради заштита на унитарноста на 
државата’’ – стои во декларацијата на македонската заедни-
ца од Канада испратена на 2 април од пред парламентот на 
Провинцијата Онтарио кој се наоѓа во срцето на   неколку 
милионскиот канадски град Торонто.

Декларацијата  од организаторот-Македонската Заедница во 
Канада ја прочита Претседателот на Светскиот Македонски 
Конгрес за Канада Боби Темелков кој од говорницата порача: 
(1)   Македонија е држава на Македонскиот народ како 
единствен носител на државноста, во која сите граѓани се 
еднакви пред Уставот и законите, независно од социјалниот 
статус, етничкото потекло, верското уверување и партиската 
припадност!
(2)   Да се спречи секаков обид за федерализација и воведу-
вање фтор јазик како службен на целата територија на Маке-
донија и во меѓународните односи! 
(3)   Го повикуваме целиот демократски свет да ја поддржи 
унитарноста и државноста на Македонија!
(4)   Да се отфрла секаква размисла за промена на името, 
знамето, грбот и химната!
(5) Да се стави крај на разговорите за името меѓу Македо-
нија со Владата во Атина и безусловно продолжување на 
членството во Обединетите Нации и во сите меѓународни 
организации под уставното име Македонија, без латинична 
транскрипција на македонскиот јазик туку на англиски јазик 
Republic of Macedonia, со можност за употреба на уставната 
додавка “Република“ како јасна дистинкција од истоимената 
северна провинција во Грција и југо-западна провинција во 
Бугарија, со меѓународниот код МК односно МКД, и нотифи-
кација на Македонскиот народ и Македонскиот јазик!
(6)   Независно од историските хипотеки – окупацијата вo 
Македонија и геноцидот врз Македонскиот народ од Балкан-
ските војни 1912-1913 година, да се продолжи со развивање, 
надминување и зголемување на соработката со соседите за 
вителните интереси кои ги оптоваруваат народите на Бал-
канот!  
(7)   Да се изврши итен попис на населението! 
(8)   Да се отфрли владина коалиција која што нема да ја 
почитува оваа Декларација! 
(9)   Повикуваме на семакедонско помирување и обедину-
вање, затоа што силата е во единството, за одбрана на име-
то на државата и идентитетот на нацијата! 
Декларација беше испратена до: Организацијата на Обеди-
нетите Нации, Европската Унија, Канада, Соединетите Аме-
рикански Држави, Руската Федерација, Народна Република 
Кина, Република Франција и Обединетото Кралство Велика 
Британија и Северна Ирска, како и до властите во Македо-
нија.

На 13-ти мај, во соборниот храм „Свети Климент Охридски“ 
– Торонто, под претседателство на надлежниот архиереј 
– Негово Вископреосвештенство Митрополитот Американ-
ско-канадски господин Методиј, беше одржано редовното 
мајско, овојпат изборно, заседание на Епархиското собра-
ние на Американско-канадската Македонска Православна 
Епархија (АКМПЕ).
Собранието го отвори и со него раководеше Митрополитот 
господин Методиј, на кое беа присутни 55 претставници од 
20 црковни општини. 
Следејќи ја будно и со загриженост севкупната состојба во 
Република Македонија, Генералното собрание на Американ-
ско-канадската Македонска Православна Епархија, на сво-

ето редовно заседание, од МПЦ „Свети Климнет Охридски“ 
– Торонто, Канада, од име на Македонските православни 
цркви во Епархијата и македонската дијаспора во САД и 
Канада, ја донесе следнава 

Р  Е З О Л У Ц И Ј А
1.     Апелираме до сите релевантни фактори, политички 
партии и невладини организации во Република Македонија, 
до политичките лидери и до сите чинители на опште-
ствениот живот, придржувајќи се на Уставот, начелата на 
демократијата и владеењето на правото,  раководени од 
принципот на братољубие и човекољубие, да покажат до-
блест, да ги надминат личните и теснопартиските интереси 
во служба на општото добро – зачувувањето на мирот, 
слободата, стабилноста, територијалниот интегритет и 
името на Република Македонија. Тоа е од посебно значење 
не само за нашата држава туку и за поширокиот регион. 

Македонска Заедница
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2. Нашите македонски браќа и сестри во Татковината 
– да си ја сакаат Македонија како своја Мајка, да се сплотат 
и да не дозволат поделби и, не дај Боже, меѓусебно крвопро-
левање, обезбедувајќи соживот и почитувајќи ја слободата 
на сите околу нив, без оглед на нивната национална, верска 
и политичка припадност. Да не заборавиме дека Македонија 
е лулка на христијанството во Европа. Светиот апостол Пав-
ле, откако по покана на оној Македонец го посеа семето на 
Евангелието, потоа во своето послание им напиша на фили-
пјанинте, односно на Македонците: „Бидете со една мисла, 
бидејќи имате една и иста љубов и бидете еднодушни и ед-
номислени; не правете ништо од честољубие или за празна 
слава... не грижете се секој само за себе, туку и за другите!“ 
(Фил. 2, 2 – Така, приоритет на сите Македонци, покрај вера-
та во Евангелието, нека ни биде Македонија.   
3. Припадниците, пак, на останатите етнички заед-
ници, посебно на албанската, да се заложат за меѓуетнички 
соживот и да покажат неопходна почит и лојалност кон Ре-
публика Македонија како кон своја држава, и водејќи смет-
ка за нејзиниот унитарен карактер, да го почитуваат држа-
вотворното достоинство на македонскиот народ, зашто, ние 
Македонците, се` што имаме е – Македонија! Друга држава 
немаме! 
4.  Претставниците на меѓународната заедница во др-
жавата, не само декларативно и, уште повеќе, од позиција 
на моќ, туку принципиелно и прагматично да се заложат во 
праведно разрешување на политичката криза, почитувајќи го 
суверенитетот и интергритетот на Република Македонија, не 
поддржувајќи иредентизам и големодржавнички апетити и 
безусловно да помогнат за нејзиното скорешно прифаќање 
во евроатланските организации.
5. Медиумите во Република Македонија, информи-
рајќи ја македонската и светската јавност за состојбите, во 
духот на новинарската етика, должни се објективно и непри-
страсно да ја информираат јавноста. Излегувањето од кри-
зата, во голема мерка зависи и од нивната совесна работа. 
Слободата, пак, на информирањето подразбира – одговор-
ност, благовременост и точност.    
Уште еднаш, апелираме до сите: - Не дозволувајте крвопро-
левање во Македонија, не дозволувајте распад на Македо-
нија, не делете го древниот македонски народ! Македонци, 
заради Македонија, каде и да сте: сплотете се, не делете се! 
Ако други не` делеа, сами да не се делиме! Уште повеќе, не 
тргувајте со Македонија! Македонија е скапо платена и нема 
цена! Да живее Македонија!
Резолуцијата се достави до сите релевантни фактори во Ре-
публика Македонија. 

На 26 мај 2017 година замина човекот кој многу подарува-
ше, а  ништо не очекуваше за 
возврат, почина големиот ро-
дољуб, дарител, сопруг, татко 
и дедо Владе Мачковски.
Владе Мачковски ќе остане 
запаметен како еден од носи-
телите на идејата за изградба 
на црквата Св. Илија од Мис-
исага и постојан поддржувач 
и дарител на оваа црква и на 
се’ што е македонско заедно 
со неговата сопруга Тодорка и 

целото семејство. 
Со смртта на Владе Мачковски македонската заедница во 
Канада загуби голем човек, патриот, верник...

Мојата етничка припадност е нападната пишуваше лето-
ска Бил Николов, претседател на Македонското меѓународ-
но движење за човекови права:
Денационализацијата во Македонија се одвива секојдневно, 
на задоволство на нејзиниот архитект, Стејт Департментот 
на САД и неговите сојузници од Европската Унија, иако ако 
ова се случуваше на некоја друга етничка група, веднаш би 
следел гневен одговор во ОДБРАНА на таа група. Во слу-
чајот на Македонија не е така. Моќните европски земји кои 
истапиле во одбрана на Македонија се занемарени и изи-
гнорирани, затоа што тоа не и' оди во прилог на политиката 
на САД. Сум се сретнал со бројни уредници на редакции и 
сум им го поставил токму ова прашање. Одговорот, од сите, 
е дека мнозинството западни медиумски куќи ги добиваат 
своите информации од еден извор: „големците“ од новински-
те агенции. Ова е признание на вина која води до уништу-
вање на цела една земја. Сум се сретнал 
и со разни западни влади и шефови на 
држави, и сум го добил истиот одговор 
за „големците“, но со подипломатски реч-
ник. Во нивниот случај, „големците“ не се 
само западните медиуми, туку, побитно, 
Соединетите Држави. Не смее да постои 
сомнеж дека САД се светскиот диригент.

На 6-ти август се одржа 59-ти Илинденски пикник во 
Организација на  Обединети Македонци од Канада.
Најнапред во чест на паднатите борци за слободата на Ма-
кедонија во саботата на 5 август пред црквата Св. Климент 
Охридски во Торонто се одржа панихида со која раководеше 
свештеникот Илија Донев. По овој чин следуваше полагање 

на  венци свежо цвеќе и поклонение на кое  присуствуваа 
повеќе Македонци од сите нејзини некогашни делови. Во не-
делата на Илинденскиот парк на Организацијата Обединети 
Македонци во Канада лоциран во месноста Скугог, каде што 
се наоѓа и манастирот Св. Илија, во прекрасниот излетнички 
амбиент се одржа 59-от по ред илинденски пикник. Колони 
Македонци се слеваа преку целиот ден. Беше тоа одлична 
можност за заедничка илинденска прослава, достоинстев-
но и опуштено, весело со македонската музика на Соња и 
Оливер Бенд кои интонираа патриотски македонски песни 
од празнично уредената сцена. Поведени од мотото да се 

потсетиме на Илинденците и никогаш да не ја заборавиме 
нивната единствена мисла и дело, срцата на Македонците 
чукаа како едно. 
   Непосредно по Илинденскиот пикник во Скугог министе-
рот за надворешни работи Никола Димитров го повика на 
консултации генералниот конзул на македонија во Канада, 
Јовица Палашевски, кој говореше на бината на Обединети 
Македонци по повод Илинден. Повод: лутењето од страна на 
Атина заради  картата на голема Македонија  по што Грција 
ја обвини македонската Влада дека го прекршила Привреме-
ниот договор меѓу двете земји од 1995 година.
Атина побара Македонија да го смени македонскиот конзул 
Палашевски и го обвини за иредентизам, на што стигна од-
говор и предупредување од Македонците во Канада дека ако 
Владата го смени конзулот тие ќе ја прекинат соработката 
со Владата.
Во одбрана на конзулот Палашевски застана Македонската 
заедница од Канада.
Председателот на Светскиот Македонски Конгрес Канада - 
Македонска Нација, Канада Боне Темелков  од Торонто по-
рача: 
Македонските симболи забранети со Лисабонската деклара-
ција вечно ќе се веат на сите Македонски собири во Канада! 
Македонската заедница во Канада е добро запознаeна 
со мобизилизацијата на грчкото МНР, кое преку Грчката 
дијаспора врши силен политички притисок врз Македонците 
и нивните дипломатски преставници во Канада, Соединетите 
Американски Држави и Австралија. Од денот кога канадската 
влада ја призна Македонија со нашето уставно име , прити-
соците, заканите,  клеветите станаа релативно вообичаени 
случувања за нас, Македонците во Канада. 
Илинденските собири се организирани од македонски дру-
штва и волонтери од Македонската заедница во Канада, ние 
како Канадски државјани имаме право да изложиме било как-
ва мапа, знаме, обележје кое ние самите ќе го одбереме за 
сходно на нашите собири. Македонскиот генерален конзул 
во Торонто, Јовица Палашевски кој се товари за банална ра-
бота “ ги поздравил присутните Македонци и им го честитал 
големиот Македонски празник Илинден од бина на која во 
позадина биле закачени Античка карта на Македонија и ма-
кедонското сонце од Кутлеш.
 За овој настан, кој според Атина е иредентистички а за нас 
банален, одговорноста ја презамаме ние , Обединетата Ма-
кедонската заедница во Канада, поплаките нека ги пратат 
на нашата адреса. Ако Македонската држава подлегне на 
Грчките провокации и најде за сходно да го дисциплинира 
или побара одговорност од нашиот македонскиот генерален 
конзул во Торонто Јовица Палашевски за да добие поени 
во Грција, во тој случај македонската влада треба да биде 
спремна на целосна изолација и несоработка помеѓу сите 
идни диплoмати и Македонската Заедница во Канада. Затоа 
што нашите македонските симболи забранети во Македонија 
од Лисабонската декларација вечно ќе се веат и ќе бидат 
изложувани на сите македонски собири во Канада или било 
каде низ светот каде што живееат Македонци надвор од Ма-
кедонија . Да ни биде вечна Македонија!

Амбасадата на Република Македонија и македонската заед-
ница во Канада, на 06.08.2017 год. се приклучија во 
свеченостите во Отава по повод одбележувањето на сто и 
педесет годишнината од создавањето на Канада. 
Целодневна презентација на Република Македонија во но-
виот објект на градот Отава - Horticulture Building, Lansdowne 
Park содржеше богата културно-уметничка програма подго-

твена во духот на големиот национален празник- Илинден. 
Програмата започна со пригодните обраќања на Амбасадо-
рот Тони Димовски и на г-дин Брајан Меј, пратеник во канад-
скиот парламент. 
Голем број на посетители на настанот имаа можност да се 
запознаат со историографијата на македонската заедница 

во Канада претставена од Канадско-Македонското историско 
друштево како и да дознаат повеќе за природните убавини и 

туристичката понуда на Република Македонија уживајќи во 
традиционални македонски кулинарски специјалитети под-
готвени од претставниците на МПЦ “Св. Климент Охридски” 
од Торонто. Не изостана и претставувањето на македонските 
традиционални прехранбени производи застапени во Канада 
на производителите “Мамас”, ”Фино” и “Трипл А Чиз”, како и 
дегустација на македонски вина и ракии за која се погрижи 
г-дин Енди Плуков.
Богатата културна програма беше исполнета со извонред-
ните настапи на КУД “Македонка” од Торонто, КУД “Илин-
ден” од Мисисага и КУД “Здравец” од Маркам, како и соло 
изведбите на гајда на сонародниците Тодор Стојановски 
од Монтреал и Џорџ Шмагранов од Торонто кои со своите 
извонредни настапи доживеаа овации од многубрјните посе-
тители. Програмата опфати и претставување на делата на 
нашите познати ликовни уметници г-дин Мајкл Клоус и г-ѓа 
Наташа Денковски. За најмладите Канаѓани беше организи-
рано детско катче каде имаа можност да научат да изговорат 
и напишат по некој збор на македонски јазик. 
помина во извонредна организација и го посетија над 5 илја-
ди посетители.

Македонска Заедница
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Најважни настани во 2017 во Македонските заедници во Канада и САД
Од 1-ви до 3-ти септември  Македонската православна цр-
ква Св. Климент Охридски од Торонто беше домаќин на  43-
от Црковно-Народен Собор на Американско-Канадско-Маке-
донската Епархија. 

При тоа беше отворена и  единствената македонска гале-
рија во Северна Америка на 
која свои дела изложија: Мајк 
Клос, Ирена Десовски Бел-
човски, Алекс Клос и Зоран 
Карапанчев.
Во текот на собирот се одржаа 
многу средби, забавни вече-
ри, фулбалските натпревару-
вања, епархиско собрание, 
свечен банкет.Тогаш доааѓаат 
до израз младите македонски 
генерации, кои во текот на 
Собирот покажуваат голема 
активност, ангажираност и за-
едничко живеење.
Од собирот беше испратена 
резолуција на Американско-канадската Македонска Пра-
вославна Епархија, како интергрален дел од Македонската 
Православна Црква – Охридска Архиепископија, а по повод  
изјавата на неговото високопреподобие архимандритот отец 
Партениј, игумен на манастирот „Свети Јован Бигорски“, во 
интервјуто за бугарскиот весник Фактор. 
Имено тој изнесе ставови , како што стоеше во резолуцијата 
кои:  суштински навлегуваат во сферата на нашите црковни 
и национални интереси. 
,,Се оградуваме и ги отфрламе ставовите на архимандритот 
отец Партениј изнесени во весникот Фактор, сметајќи ги за 
негови лични и неофицијални. Парадоксално е, во годината 
кога нашата Света Црква го слави својот 50-годишен јубилеј 
од прогласувањето на автокефалноста, да ни се нуди некоја 
нова „мајка црква“, подредувајќи не` во улога на – ќерка цр-
ква.
Македонија со право се нарекува лулка на христијанството 
во Европа,,-стоеше во резолуцијата на американско-канад-
ската македонска православна епархија. 

-Во организација на Светскиот Македонски Конгрес - Ка-
нада и македонските цркви и организации од цела Канада, 
на 16 септември 2017 година во храмот на Македонската 
Православна Црква “Свети Климент Охридски“ во Торонто, 
беше одбележан Денот на независноста на Македонија и 26 
годишнината од осамстојувањето!

Во рамките на прославата во Арт-Галерија во Црквата 
“Свети Климент Охридски“ беше организирана изложба на 
уметнички дела од познатите македонски автори од Канада: 
Наташа Денковска, Николина Петровска и Афродита Јане-
ва.
Присутните ги поздравија и претседателот на Меѓународно-
то здружение за македонските човекови права Бил Николов, 
претседателот на Македонското патриотско здружение “Ан-
дон Јанев Ќосето“ во Канада Живе Латиновски, претседа-
телот на Македонската студентска асоцијација во Торонто 
Веле Тошевски и претседателот на Македонската црква 
“Свети Климент Охридски“ Чедо Миленковски.
Во програмата настапи културно-уметничкото друштво 
“Македонка“ од Торонто со сплет на македонски ора, а 
Анастасија и Теодора Попоски ги пееја македоснките песни 
“Македонско Девојче“ и “Јовано Јованке“.
Вечерата ја благословија свештеници од македонските пра-
вославни цркви во Канада, а беше пресечена и роденденска 
торта за годишнината од осамостојувањето на Македонија.
Присутните изразија задоволство од организацијата на 
прославата и уверување дека и догодина ќе учествуваат на 
овој традиционален настан.

Македонската православна црква Св. Недела од Ејџекс 
одбележа 15 години од осветувањето.

По тој повод претседателот Славе Бунтески изјави: 

-Годинава се изврши комплетна реновција на покривот, а на-
скоро целата црква ќе биде молерисана, бојадисана , а потоа 
ќе се премине кон проектот што ги опфаќа црковните скали. 
Овој проект ќе чини  над половина  милиони долари и треба 
да биде реализиран до напролет.

На 26 ти Октомври, 2017 година, во Отава, Канада, беше 
реализирана значајна активност на Амбасадата на Републи-
ка Македонија во Канада - Формирање на Канадско-Македон-

ска Парламентарна Група за пријателство
На одржаната инаугуративна седница земаа учество повеќе 
претставници на Парламентот на Канада, а исто така почес-
ни гости беа повеќе значајни и видни личности од Канада 
со македонско потекло, од Отава д-р Лефтер Манче, од То-
ронто г-ин Луј Темелковски, г-ин Питер Медичков, г-ин Боне 
(Боби)Темелков и г-ин Јован Трајчевски.
Свечениот чин на озваничување и инаугурацијата на Канад-
ското-Македонска пријателска парламентарна група, се одр-
жа во просториите на Wellington Building, Parliament Hill во 
Ottawa.
На оваа седница, за Претседател на Парламентарната група 
за пријателство, беше едногласно избран претставникот на 
Владеачката Либерална партија, Г-нот пратеник Брајан Меј.
Инаугуративната седница беше проследена со голем инте-
рес од страна на сите присутни, а од присутните пратеници 
вкупно 14 пратеници заедно, од владеачката и од опозици-
ската парламентарна група, активно се вклучија во форми-
рањето на истата.
Овој чин е од големо значење за Република Македонија и ќе 
претставува еден од мостовите на соработка помеѓу Канада 
и Македонија. Тој ќе овозможи понатамошно унапредување 
и соработка на повеќе нивоа и области.

На 21 октомври 2017 година 
на 64 годишна возраст 
почина претседателот на 
црковната управа на МПЦ 
Св. Димитрија Солунски од 
Маркам Крсте Алексовски.

На 25 ноември во големата банкетна сала на македонската 
православна црква Св. Климент Охридски во Торонто се одр-
жа  Вечер за Поддршка на единствениот редовен месечен 
весник во Канада ,,Македонија’’  кој зачекори  во својата  34-
та  издавачка. Првиот број на весникот беше на  издаден на 
1-ви ноември 1984-та година. 
Основач и уредник цели  29 години  на ова најпопуларно ма-
кедонско месечно издание во Канада беше Танас Јовановски 
кого пред 5 години го наследи Соња Лозанаовска, актуелна 
уредничка на весникот.
 Присуствуваа  бројни соработници, поддржувачи, диплома-
ти, преставници на македонските здруженија, организации, 
македонски православни цркви, медиуми и поедници  дари-
тели кои од искрена љубов кон татковната  Македонија при-
донесуваат кон  зачувувањето на македонскиот идентитет, 
култура, пишуван збор и традиции во Канада и пошироко.
Од говорницата со зборови на поддршка кон весникот се об-
ратија :
Танас Јовановски , основач и поранешен уредник на вес-
никот ,,Македонија,, колумнист, Амбасадорот на Република 
Македонија во Канада Неговата Екселенција г-ин Тони Ди-
мовски, д-р Јовица Палашевски , Генерален Конзул на Р.Ма-
кедонија во Торонто, Силвија Стојановска, член на изврш-
ниот одбор на црковната управа во Св. Климент Охридски, 
Мендо Бакаловски , претседател на Организацијата Обеди-
нети Македонци во Канада,  гостинот од Вашингтон Мето Ко-
лоски, Претседател на Обединетата Македонска Дијаспора, 
Боне Темелков, претседател на Светскиот Македонски Кон-
грес –Канада, Бил Николов – Претседател на Македонското 
Меѓународно Движење за Човекови Права – Канада,  про-
таставрофор Трајко Босеовски, Архиерејски намесник на Ка-
надското намесништво на Американско-Канадската Епархија 

на МПЦ-ОА и 
парохиски све-
шетеник во 
МПЦ. Св. 
Д и м и т р и ј а 
Солунски во 
Маркам, Веле 
Тошевски – 
(AMSUT) Прет-
седател на 
Асоцијацијата 
на студенти 
Македонци на 
Универзитетот 
во Торонто 
и Кристијан 
Роштанковски 
(MYNET) –
Претседател 
на младинска-

та организација од МПЦ-ОА Свети Климент Охридски-Торон-
то.
Програмата беше збогатена со насатапот на Фолклорниот 
Ансамбл ,,Македонка,, Фана Шомова, Мери Мајнас,, и Деца-
та од Буф,,.

На 16 декември  во Лондон, Онтсрио а на покана на 
тамошните Македонци   се одржа иницијативен состанок 
за здружување. На средбата присуствуваа и канадскиот 
намесник на Американско-Канадската Епархија на МПЦ 
протаставрофор Трајко Босеовски и Отец Гоце Десподовски 
од црквата Св. Мала Богородица од Кембриџ кои на насо-
браните Македонци со копнеж за изградба на црковен храм 
кој би го носел името на С. Архангел Михаил им ги дадоа 
основните упатства за организирање и 
пристапување кон оваа несемнено голема и возвишена цел.

Македонска Заедница
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Македонска Православна Црква
Раѓање на Пресвета Богородица

Кембриџ, Онтарио

Честит Божик и Среќна Нова Година!

Христос се роди! Навистина се роди!

1.855.371.3500
www.wellmedica.ca
info@welmedica.ca

Др. Стивен Услинов

Фамилијарен лекар

Phone:

Web site:

E-mail:

 ► Зборуваме Македонски
 ► Сите возрасти се 
добродојдени

 ► Пристапна аптекаПримаме 
Нови 

пациенти

Business hour: Mon-Thur: 9am-8pm, Fri: 9am-6pm, Sat: 9am-2pm

Среќни Новогодишни и Божикни Празници
Од мое име, како претседател на Организацијата Обединети Македонци од Канада

и од името на целата управа , испраќам Новогодишен поздрав  до 
Македонскиот Народ

од цела Македонија ,  како и Македонците  распрснати низ целиот  свет , 
честити Божикни празници, и Среќна и бериќетна нова 2018 година.

    Да останеме со надеж дека новата 2018 година ќе биде година на нашето македонско
обединување. 

Така    братски  обединети да станеме  и  од сите страни да се исправиме и застанеме во
одбрана на честа и достоинството на нашето славно и вековно име Македонија.

Со почит од Мендо Бакаловски , претседател на Организацијата Обединети Македонци во Канада

Годишно обраќање на претседателот на Република 
Македонија  д-р Ѓорге Иванов

Претседателот на Р. Македо-
нија Ѓорѓе Иванов во годиш-
ното обраќање пред нацијата 
изјави: ,,Зад нас останува 
уште една година проследе-
на со продлабочена поли-
тичка криза која се одразува 
врз секојдневниот живот на 
нашите граѓани. Ова е мое 
прво обраќање пред новиот 
парламентарен состав, и за 
жал, не можам, а да не кон-
статирам дека кризата стану-
ва нова нормалност, на која 
луѓето почнаа да се навикну-
ваат-рече тој и додаде:
Правдата завршува таму 
каде што реваншизмот за-
почнува. Затоа, потребна ни 
е правда наместо реванши-
зам.
Поради тоа, во изминатиов 
период постојано повикував 
и на смирување на тензиите. 
Повикував на ненасилство, 
на разумно и одговорно 

однесување. Иницирав 
дијалог меѓу власта и опо-
зицијата за да се постигне 
консензус околу државниот 
интерес на Република Ма-
кедонија. Мора да ја врати-
ме културата на политички 
дијалог. Лидерите на влас-
та и опозицијата треба да 
имаат нормална меѓусебна 
комуникација во интерес на 
граѓаните и во интерес на 
државата. Најголема одго-
ворност за стабилноста и 
поредокот на Македонија 
имаат политичките партии 
кои го претставуваат мно-
зинството на припадници на 
македонската нација.
За жал, одново се појави 
популизмот со неговото не-
гативно влијание врз добро-
соседските односи.
Веќе ја спомнав Тиранска-
та платформа која беше 
популистичко мешање во 

внатрешните работи на Ре-
публика Македонија. Имавме 
и контраразузнавачка изма-
ма во односите со Србија. 
Сè уште ги чекаме докази-
те од официјален Белград 

за наводното македонско 
офанзивно разузнавачко 
дејствување против српските 
дипломати.
Владата на Косово, пак, од-
лучи да определи финан-

сиска помош за актерите 
ангажирани во насилните и 
терористичките акти во Го-
шинце и Куманово. Така ли 
косовската влада ја изрази 
благодарноста за згрижу-
вањето на над 350.000 ко-
совски бегалци во 1999-та, 
признавањето на косовска-
та независност, и вклучу-
вањето на Косово во регио-
налната соработка?
Лидерите од регионот мора 
да извлечат поука од сево 
ова. Потребно е внимател-
но да се одмерува секој 
збор. Избегнувањето на 
острата реторика е особено 
важно во претстојниот пе-

риод кога многу од земјите 
во регионот влегуваат во нов 
изборен циклус. Една неу-
месна и популистичка изјава 
може да предизвика поли-
тички земјотрес во целиот 
наш регион.

решение за разликата око-
лу името со Грција може да 
се бара само во рамките на 
Обединетите нации, каде 
сме рамноправни. Заем-
но прифатливото решение 
мора да го почитува нашиот 
национален идентитет. Не 
може да се лицитира со 
идентитетот на граѓаните и 
уставното име на државата. 
Неопходно е стриктно придр-
жување до рамката во која се 
водат разговорите – Повел-
бата на Обединетите нации, 
резолуциите на Советот за 
безбедност, Времената спо-
годба и пресудата од Меѓу-
народниот суд на правдата. 
Мора да продолжиме да 
инсистираме на почитување 
на меѓународното право и 
меѓународно преземените 
обврски, бидејќи тие даваат 
предвидливост и сигурност 
во светскиот непоредок.
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ПИШУВА И УРЕДУВА: 
 БЛАГИЦА ДАФОВСКА

ЗДРУЖЕНИЕТО НА ПРОСВЕТНИ РАБОТНИЦИ И ЛИТЕРАТУРНИ ТВОРЦИ 
ВО  РЕПУБЛИКА  МАКЕДОНИЈА ИЗДАДЕ ЗБОРНИК ПЕСНИ ПОСВЕТЕНИ 

НА БЛАЖЕ КОНЕВСКИ И ДРУГИ МАКЕДОНСКИ ПОЕТИ
По повод 25-годишнината од своето посто-
ење и поетско творење, - Здружението на 
просветни работници – литературни творци 
во Република  Македонија -  кое своите ак-
тивности ги одвива во  Домот на просветни 
работници во Скопје,со голем  ентузијазам   
подготви Зборникот песни посветени на до-
бро познатиот  македонски книжевник,про-
фесор академик,поет прозаист, Блаже Ко-
нески и други македонски поети под наслов 
ПРОСТА И СТРОГА МАКЕДОНСКА ПЕСНА . 
Здружението го сочинуваат наставници,учи-
тели професори  и поети кои со силата на 
живиот поетски збор го продолжуваат дол-
гиот пат на македонската поетска традиција. 
Претседател на Здружението на просвенти 
работници – литературни творци е профе-
сорката и поетеса Иванка Стојкова, која во-
едно е главен уредник на Зборникот.
Покрај поетите,членови  при Здружението на 
просветни работници, во Зборникот застапе-
ни се и познати македонски поети кои со свои 
песни и прилози за творештвото на Конески 
му дадоа посебен акцент на Зборникот, а 
тоа се: Михаил Ренџов, Васил Тоциновски, 
проф. Вера  Стојчевска Антиќ и др.Но,поет-
ски и оптимистички настроени, Уредничкиот 
одбор на Зборникот, покрај  нивните песни 
,отстапи време и простор и за поетите со ма-
кедонско потекло кои живеат во Европа и во 
прекуокеанските земји, а  членуваат и  тво-
рат во литературните друштва  во нивната 
средина на македонската заедница.Меѓу нив 
е и поетот Саво Костадиновски, роден во с.
Ботушје,Македонски Брод,кој долги години 
живее и твори во Келн,Германија и во Збор-
никот е застапен со неколку песни.Тој им е 
добро познат на некои  поетите  од  Литера-
турното друштво „Браќа Миладиновци“ од 

Торонто при поранешните средби и  настапи 
на Струшките вечери на поезијата.Кога веќе 
стана збор за Л.Д.„Браќа Миладиновци“, кое 
е прво македонско литературно друштво од 
ваков вид во Канада, чии претседател е Маја 
Доневска Ивановска,кое со своите активнос-
ти и творечка дејност на членовите е добро 
познато во македонската средина и поши-
роко.  Да напомнеме дека во Зборникот со 
две песни е застапена и Благица Дафовска, 
и тоа, со поетската творба  „Ехото на песна-
та“ посветена на македонското литературно 
друштво „Браќа Миладиновци“-Торонто,Ка-
нада и песната „Блажевина на Македонија“ 
(акростих) посветена на Блаже Конески.
Со посебна гордост и достоинство кон ли-
кот и делото на Б.Конески,поет на сите вре-
миња,поетскиот прилог за рубликата „ПО-
ЕЗИЈА СО ПОВОД“ ќе биде проследен со 
следните песни и нивните автори,застапени 
во  Зборникот ПРОСТА И СТРОГА МАКЕ-
ДОНСКА ПЕСНА: -

Иванка Стојкова  ( Скопје )

ПРОСТА  И СТРОГА
Го впрегна зборот македонски

Во ралото за браздата на стихот
Го посеа полето со копнеж и надеж

Да се роди проста и строга.

Го пушти гласот да ечи
Со грмежот на тапанот и зурлите

За Миладиновци и Прличев
За коле и Рацин

Што во срце  ја носеа татковината

Од везот на везилката
Ги зеде двете жарки бои

Да се сети болката на поробените
Смртта на обесправените

Кога ги нареди книгите
Со прости и строги песни

Заплака ко дете за црквата
Во Небрегово што се распаѓа.

Ја посака силата на Марко Крале
Да прошета по пределите 
На Прилепско и Охридско

Да ги срочи во стих
Убавините на татковината.

Се нурна во длабочините на историјата
Во историјата на македонскиот збор

Да ги закити со вечна светлина
Да светат во вековите идни

Прости и строги песни
Научија да се верни на својот творец и род.

Саво Костадиновски  ( Германија )

БЛАЖЕ КОНЕСКИ

Дрвото на твојот живот
Разгранило широки гранки

На нив си оставил зборот да цути.
Секој плод што е роден
Од твоето вешто перо
Засекогаш ни остана

Духовно потхранување.
Ни остави аманет
Верно да се живее

Со животот на зборот.

Благица  Дафовска ( Канада )
БЛАЖЕВИНА  НА  МАКЕДОНИЈА

    
Благословено и блажено ти е  раѓањето и 

делото што го стори. 
Ликот Твој сега достоинствено пред нас 
стои,не гледа и поучително ни збори...                                                                                            

Аманет  исконски ни праќа со тивок поетски 
збор да го чуваме : -

Житието древно на јазикот наш македонски 
секој да збори и твори каде и да оди.

Ехото од песни Твои со поетска егзалтација 
одекнува и во далечни предели.

                                                                                                                         
Каква богата книжнина со поетска убави-
на,блажевина на Македонија,остави, Ти !                                                                                                                

Одекнуваат зурли и тапани ТЕШКОТО оро и 
овде во Канада нанодот го игра.

Небрегово поет на сите времиња роди! 
Благодет и гороцвет на родината.

Екна твојата песна покрај кејот на Дрим со 
свежината на езерските бранови.

Струга со Златен венец  те овенча,каква гор-
дост и убавина,Лаурент постана Ти !

Континентите со будното око на поетите  те 
разгласија и те прославија.

Името Твое со силата на поетската реч, 
насекаде се слави,вечно ќе се слави.

Зборникот Проста и строга  македонска пес-
на, посветен  на Блаже Конески со поетските 
творби на застапените поети  ќе создаде ин-
спирација и повод  кај многу поети од поно-
вата генерација со кои ќе продолжи и ќе се 
збогати  поетско творештво како непресушен  
извор на македонската поезија со голема 
традиција. 
Упатуваме  честитки по повод 25-годиш-
ниот Јубилеј на -  Здружението просветни 
работници и  литературни творци од Скопје 
-  со нивната претседателка, професорката  
Иванка Стојкова  како  и за оојавувањето 
на  Зборникот посветен на  Конески и други 
македонски пое-
ти,со желба  
нивното поетско 
творештво  и 
активности да 
постанат мост 
на пријателство 
и соработка 
со поетите од 
дијаспората.

Македонска Заедница

П О Е З И Ј А    С О   П О В О Д
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Македонска Радио 
Програма 

Обединета Македонија
Секоја сабота од 9-10 наутро на

 CHKT AM 1430
Тел. 905-265-2197

dimovskid@rogers.com

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

Мали Огласи
Продавницата Mercator Euro Mini Mart (Sheppard Ave/Vic Park) има потреба 
од работничка (со познавање и на англиски јазик) за - Full time работно 
време.
За информации јавете се кај Тања на тел: 416-916-4066

Понуда за Работа
Работа за чистење на канцеларии
1. Се бара брачен пар (full time или part time). Можноста за заработка е 
поволна (зависи од вас).
2. Потребно е едно лице за 8 часа дневно од понеделник до петок.

За повеќе информации јавете се на тел: 416 358 6141.
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VECEN POMEN

Stanley "Krste" DIMU
With grieving hearts, we share the passing of a very much loved and 
admired man Stan. He passed suddenly on November 8, 2017 at the 

age of 76. He leaves behind his loving wife of 54 years Helen, his 
children Kathy and Tim Eansor, Ken and Lisa, and Tom and Shannon, 8 

grandchildren, 3 step-grandchildren, and 1 great-granddaughter. Stan was 
born in Kladorabi, Lerin, Macedonia as a son of Korun and Emorfula Dimu. 
At 15 years of age, he immigrated alone to Canada. Stan was one of the 

founders and long-time members of St. Nicholas Macedonian Eastern 
Orthodox Church. He served as a member of a few Church committees 

and as a president on one (1973-1977). Stan was a member of the church 
choir and the church vocal group “Serenada”. He loved sports and was 

one of the founders of the Windsor soccer team Makedonija and multiple 
time organizer of the Macedonian Open Golf Tournament in Windsor.  

 He always was and will be a proud and true Macedonian. 

,,Силоамско кладенче“ на Барешанскиот 
манастирот „Св. Меркуриј“

Барешанскиот манастир "Свети Меркуриј" е православен манастир во битолското село 
Барешани. 
Селото Барешани е населба на подножјето на планината Баба, покрај регионалниот пат 
Битола – Бистрица – државна граница со Р. Грција. Манастирскиот комплекс со црквата 
посветена на св. Маркуриј е сместен покрај западниот дел од селото Барешани. Тој е 
составен од трикорабна црква, камбанарија и конаците.

Манастирот е изграден на почетокот на XIX век, според испишаната година на источниот 
ѕид, црквата е изградена во 1836 година. 
Недалеку во гората се покажува местото на некаков стар манастир Св. Спас, од кого 
останало зачувано кај населението само живите спомени за него и лековитото дејство на 
светата вода („Силоамско кладенче“), единствен сведок останат од некогашната светина. 
Лековитата моќ на „кладенчето“ масовно ги привлекува религиозните и длабоко уверените 
посетители. 
Денес, помеѓу локалните жители преовладува верувањето, дека каменот кој е положен 
крај темелот од северната фасада на црквата, има моќ да им помага на неродилките, да 
забременат и добијат принова во семејството. Според нив, повеќе семејства, и христијани и 
муслимани, кои се помолиле на светиот камен и се измиле со светата вода од манастирот 
добиле принова. Со придонес на жителите од селово, иселениците, како и со помош на 
повеќе претпријатија, во овој манстир се изградени нови конаци за престој на гостите.
 

(Испратил Благоја Стефановски од Виндзор, Онтарио)

Македонска Заедница



Страница 39January 05, 2018 Св. Димитрија - Маркам

Sre}na Nova 2016 godina do site vernici, 
~lenovi i pomagateli na crkvata 

Sv. Dimitrija Solunski od Markam
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 ► Јади и пиј со роднините; прави бизнис со 
непознатите.

 ► Успех не се постигнува ако се препреваш дека 
си некој што не си.

 ► Љубовта не е едносмерна улица.
 ► Ако можеш да ги изброиш своите 

пари, тогаш не си богат.
 ► Не е битно колку си стар- љубовта е секогаш млада.
 ► Успешен брак не е дека ќе најдеш добар партнер, туку ти да бидеш 

добар партнер.
 ► Ако богатството ти се насмее, таа насмевка подели ја со други 

пријатели.
 ► Запомни: дека не е важно колку многу си сиромав, ако некој те сака 

ти си богат.
 ► На љубовта и’ е потребна искреност, исто така како што на цвеќето 

му е потребна сончевата светлина.
 ► Ниту еден пат не е предолг ако имаш  добро друштво.
 ► (поздрав за “Брачо“) домазетот е како расипан телевизор- слика има 

тон нема.

Ташко Кубановски

В и ц о в иАфоризмите на 
Ташко Кубановски

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 нова облека за 
во Новата година, jumpsuit 
palazio (комбилизон со пан-
талони).
 
1.Материјалот е ваш по 
избор ви се потребни 2,5 ме-
три дупла ширина;
2.Модел – (тренерку, пижами 
и сл.);
3.Машина за шиење;
4.Ножици за кроење;
5.Метро.
Материјалот го превртувате 
однаопаку и го ставате во 
дупла ширина. Моделот (тре-
нерки или пижами ) го поста-
вувате на средина превитка-

ни и бележите по должина 
од едната страна, сечете со 
ножиците оставајќи по 2,5 
см. Моделот(тренерки или 
пижами) ги превртувате од 
другата страна , бележите и 
сечете. Една од страните ја 
сечете уште за еден санти-
метар. Со иглички го фаќате 
горниот дел и го поминувате 
на машина за шиење. Потоа 
ги фаќате со иглички ногави-
ците на palazio панталоните 
и ги шиете на машина. Мојот 
дизајн е плус идеја која сама 
ја додадов како крој на овој 
комбилизон во горниот дел.
Наместо да ги сечам на по-
ловина јас ги оставив нагоре 
како блуза.Ставив четири 
брусни и ги подготвив пре-
рамките.Цело време внима-
вав да не ги изместам ша-
рите на текстилот што и не е 
баш лесна работа. Потоа на 
горниот дел му скроив голем 
долг карнер кој го исфирцав 
и додадов со иглички како 
блуза. Во меѓувреме ги в 
метнав прерамките. Заедно 

сите три ги споив на машина 
за шиење како еден горен 
дел на комбилизонот во це-
лина. Овој модел можете да 
го носите на свечености ,лет-
ни прошетки и коктел забави. 
За повеќе информации и 
идеи можете да погледне-
те ју тјуб канали на кои има 
прикажано како се шијат овие 
палазио панталони . 
                                                                                  

Уживајте во секоја ваша 
идеја и креација! 

           Среќна Нова Година 
и Среќен Божик!

                                                                
Рубриката НАПРАВИ САМ  

ви ја подготви 
Каролина Ристеска.

Другар мој
Од млади нозе се познававме, 
Добро и лошо заедно делевме.

Среќно се оженивме,
И добри родители станавме.

Низ животот поминавме
Угорнини и удолнини.
Пребродивме ридови

И планини.
Од време на време се поднапивавме 

И стари спомени евоциравме.
Никого не навредивме 

Со хумори се веселевме.
Туѓината не раздели

Но нашата љубов не се промени.
Ти нечујно замина 

Во господовата градина.
Вечно во нас ќе останат 

Твоите секојдневни зборови “срце 
мое”.

Почивај во мир и спокојство
Другару мој тодор (Тоше).

Син на легендариот Ѓаваштанец 
Цане (бенде) Крлевски.

Вечна им слава.
Ташко Кубановски

Подводната елка во Охридско Езеро посветена на 
децата со ретки болести

Новогодишната елка под вода во Охридското Езеро ја наки-
тија нуркачи од клубот за подводни активности „Охрид“ од 
Охрид и нуркачкиот центар „Амфора“, во соработка на Соју-
зот за подводни активности на Република Македонија.
Елката под вода се кити по 16-ти пат, а локацијата е кај Му-
зејот на вода во близина на Градиште.
Годинава нуркачите китењето на новогодишната елка им го 
посветија на децата со ретки болести со желба за подобро 
здравје и надминување на проблемите, рекоа од „Амфора“.
Во китењето учествуваа десет нуркачи, а на најмладите им 
беа поделени новогодишни пакетчиња, донација од „Нова 
Македонија“.  

Среќна Нова година
Оптимист:
– Новата година ќе биде 
подобра од претходната.
Песимист:
– Новата година ќе биде 
полоша од старата.
Реалист:
– Пак ќе си се напијам!

Влагува Трпе мртов пијан во 
кафеана и вика:
– Среќна Нова година!
И некој од страна му дофр-
лил:
– А бре каква Нова година 
сред февруари?
– Февруари?!? Леле, Трпана 
ќе ме отепа, никогаш не сум 
се вратил толку касно дома.

Оди Дедо Мраз на психија-
тар и се жали:
– Докторе, помогнете ми, не 
верувам во себе.

Писмото до Дедо Мраз од 
еден Македонец 

„Почитуван Дедо Мраз,
за оваа нова година сакам да 
ми донесеш 6 кубика дрва. 
Ако не можеш да ги донесеш 
на еднаш, не се секирај, ќе 
те почекам. Сакам и 2 бочви 
ракија, од убавата. За децата 
донеси по еден телефон од 
тие што фаќаш со прстите по 
нив, ти текнува ли? Стави за 
жената едно палто од лиси-
ца, ќе и одговара на каракте-
рот… И кога ќе поминуваш 
од кај поштата, плати ми ги 
сметките за струја, да не ми 
ја исклучат. Фала однапред и 
се надевам нема да ме изне-
вериш!

Македонскиот правосуден 
систем 

– За што те судеа?
– За мито.
– А како те ослободија?
– Со мито.

Македонско семејство во 
ресторан

Македонско семејство со 
дете се во ресторан. По 
вечерата, мајката му вели на 
келнерот:
– Ќе може ли да ми го спаку-
вате остатокот од храната за 
кучето?
Келнерот:
– Се разбира! Веднаш.
Детето:
– Јухуууу! Мама ќе ми купи 
куче!

Како да изнервираш 
државен службеник? 

Државен службеник се враќа 
многу нервозен од работа 
и веднаш почнува кавга со 
жената:
– Маро мори, какво беше 
тоа кафе што ми го направи 
сабајлево?
– Па, си велам да ти го 
направам малку појако, со 
2 лажички кафе… – збунето 
одговара жената.
– Цел ден на работа око не 
можев да склопам!

Човек се јавува во 
општината

 
– Ало, добар ден, дали е тоа 
општината?
– Да, повелете!
– Ај кажете ми еден виц?
– Господине, тука се работи, 

нема време за вицови!
– Ха ха ха, добар виц, ха ха 
ха…

Гости
Кавадарчанец оди дома и 
носи шест пакета вино, две 
шишиња ракија и два леба.
– Да не че иаме гости 
вечер!?
– Не бе, оти?!
– Ами шо толку леб си зел!!!

Годишен одмор

– Кај ќе одиш на одмор 
годинава?
– Кај шо нема појдено ни 
Доналд Трамп.
– Ауууу, каде толку бе?
– Градиште.

Мост

Нашинец фаќал риби во 
едно езеро во Канада. Фатил 
златна рипка:
– Пушти ме и ќе ти исполнам 
една желба! – го замолила 
рипката
Нашинецот се помислил и 
рекол:
– Направи мост од тука до 
Македонија, кога ќе тргнам 
нигде да не запирам.
Рипката:
– Тоа е 99% невозможно!
Нашинецот:
– Тогаш направи кога сме на 
печалба, нашите жени да ни 
се верни.
Рипката:
– Со колку ленти сакаш да 
биде мостот?
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Recipes by Marija
Marija Angeleski

Christmas Eve (BadnikovaVecer) so Posno 
Jadene by Marija: Homemade Pitulici

1. Table preparation for Bad-
nicka Vecer:
Postni Pitulici, Cabage rolls,
Fruit, mixed nuts, shelled nuts, 
Postni Beans.
And whatever you have that is 
"Postno".

This night means very different 
things, and to go along people 
make many different things. 
Some make bread with coins 
inside. Here I have made my 
postni pitulici, as I explain you 
my recipe.

Ingredients for the Postni 
Pitulici:
(for 25-30 pitulici, depending 
on size of pan)

- 6 cups fl our
- 4 + 1/2 cup cold water
- 2 tsp. (not to full) salt
- 1/2 tsp. sugar
- 1/2 cup vegetable oil (used for 

greasing the pan)
- 1 medium onion clove - peeled 
and chopped at the top - leave 
it in the cup of vegetable oil..
Then you use the onion to 
grease the pan with the vege-
table oil, spreading it around 
the edges and middle of the 
pan.
(greasing the pan using the 
onion gives the pitlulici a great 
taste!)

Fillings:
- These pitulici can be fi lled 
with many things!
- They can be sprayed/fi lled 
with garlic, nuts, jam, etc... 

Preparation:
- Take a large mixing bowl pour 
in the fl our, water, salt and sug-
ar.
- Mix until becomes very 
smooth liquid - if there are 
chunks they must be drained 

out. This requires you taking 
the mixture and pouring it into 
another bowl using a strainer!.

- Take a thick non-stick frying 
pan, place on stove top on 
medium heat
- Grease with oil (using the on-
ion)
- Then pour the mixture into 
the pan to fi ll the bottom area, 
lightly. (Do not fi ll to much and 
make it too thick).
- Fry one side for 2-3 minutes, 
depending on heating. 
- And fl ip to the other side and 
repeat until you fi nish the bat-
ter.

- Stack them on a round baking 
tray &
In between each individual 
crepe, spray a little oil to keep 
from sticking to much, and fi ll 
each layer with whatever you 
desire!

On the non-postno days, you 
can fi ll with cheese and oily 
foods.

The fi nished product is a lay-
ered stack, you will then cut 
them into squares (or however 
you like) and then place it in the 
oven for 20 minutes at 350°F.

When fi nished - Enjoy!!

Appetizers by Marija: Piftia
 
Piftia is prepared specially for 
Bozik & on those winter days.

Feeds 4 people:

Ingredients:
- 6 fresh pig legs
- 4-6 cloves of garlic
- Salt to taste
- Pork tenderloin - fi nely 
chopped
- Parsley/carrots

Preparation:
- Take the legs and wash them 
very thoroughly. Take a larger 
pot and pour in 2-3L of water 
and leave the legs inside.
- Let them boil for about 4 
hours.
- You want the meat to 

become very soft and tender 
to where they fall off the bone.
- Now, take out the legs and 
leave the liquid.
- In a separate pot boil the 
pork tenderloin pieces in water 
with salt, covered for 1/2 hour.
- Then drain the pork 
tenderloin from the water - and 
pour the pork into the fi rst pot 
of water and leave to boil for 

10-15 minutes.
- Take off from the 
stove-top and off to 
the side smash 4-5 
cloves of garlic with a 
little salt and mix it into 
the mixture.
- Make sure to taste 
test - to see if it is 
tasty and salty.

Pour the mixture into a 
separate plate (3-4 plates can 
possibly come out of this), and 
sprinkle parsley or shredded 
carrots on top for decoration. 
Then cover and place in the 
fridge to cool and become a 
gelatin like substance.

Now you are ready to eat! 
Enjoy :)

New Years / Macedonian Dinner: Roasted Pig
 The holidays are coming, 
Christmas and New Year's 
are right around the corner, 
and it is traditional to prepare 
roasted pig at this special time 
of year!
Ingredients:
- 1 pig - pick your own size.
- salt, paprika, vegetable oil, 
garlic

Preparation:
- Take the pig, and wash it 
under water thoroughly
- Sprinkle salt - to taste
- Dashes of black pepper
- Then poke a couple of holes 
with a knife, at the front (near 
the neck) and the back (near 
the bottom) to place cloves of 
garlic inside before roasting.

- Brush the pig here with the 
vegetable oil and paprika, all 
over.
- Place the pig inside a 
roasting pan, big enough to fi t 
it comfortably
- Pour in 2 cups of water and 
then cover with tin-foil.
- Place in oven at: 325°F. For 

3-4 hours depending on the 
size.

* During the cooking process, 
open he tin-foil and baste the 
pig with its own cooking juices 
at the bottom of the pan.
- You will know when it is 
done, when the pig is red on 
top and the meat pulls apart 
very tenderly and soft.

Take out from the oven and 
leave inside the pan. You can 
serve it Hot or Cold. 

On this day (Bozik) you can 
serve these dishes along side 
your pig:
- Roasted potatoes, 
vegetables, rice, salad. etc... 
(your choice!)

Enjoy!

**Some people like to marinate 
the pig a couple days in 
advance to give it that extra 
kick! There are many different 
recipes, but this one I fi nd is 
the most simple for everybody 
in my family!

Posni Cabbage Rolls

Depending on size for 20 
cabbage rolls

- The kind of cabbage is sour 
cabbage
- Take 1 whole cabbage - take 
out the whole leaves
- 5 medium onions - clean and 
peeled - and chopped fi nely
- 2 cups rice (parboiled rice is 
what I use)
- 1 tbsp. red paprika
- 1/2 cup vegetable oil - garlic, 
black pepper, salt and parsley 
to taste.
- you only leave a little salt 
since the cabbage is sour.

Preparation:
- First take the rice  - you want 
to wash the rice with hot water
- Then pour in hot water 
up until one inch above the 
rice - to soak for about 1 hour 
minimum)

Now:
 - Take non-stick frying pan 
- pour in the oil, onion, and 
garlic and leave to fry
 - Then take the rice and pour 
into the pan with the chopped 
onions.
- Mix and sprinkle in the red 
paprika, black pepper, salt 
(to taste) and mix well. Then 
remove from heat.
- Pour in the chopped parsley 
here, and mix. Now take the 
cabbage leaves prepare the 
fi ll them with the onion-rice 
mixture in the frying pan you 
have.
- You fi ll the middle of the leaf 

with the rice, and roll it once, 
then fold the sides inwards 
and roll it all up. Repeat this 
to fi nish off the stuffi ng and 
cabbage leaves.

- Place these fi lled cabbage 
leaves and place neatly in a 
cooking pan to fi ll it all up.
- Pour all over 1 cup water and 
1/2 cup tomato juice
- And take a large plate to 
place upside down over the 
cabbage rolls so they do not 
move and stay in place during 
cooking.
- Cover with tin-foil (if you don't 
have the tray cover) and place 
middle of oven rack at 350°F. 
for 1.5 hours to 2 hours.

When you remove from oven, 
take off the plate and you are 
ready to serve! Enjoy!

Coconut Syrup Cake
Ingredients:
7 eggs
1 cup sugar
mix together in electric mixer 
on high speed for 10 minutes, 
until thickens and becomes 
nice and creamy.
then pour in - 1 cup vegetable 
oil and keep mixing.

- In a separate bowl take 
1 + 1/2 cup shredded 

unsweetened coconut
with 1 + 1/2 cup fl our 
Add in 2 tbsp. baking powder 
1 tbsp. vanilla (liquid) or 1 
package of vanilla powder. 
Dash of salt and 1/2 tsp. 
lemon juice included.

- Add this mixture into the one 
with the eggs in electric mixer 
on low speed for 1 minute.
Take the mixture out of the 

electric mixer and mix by hand 
with spatula until nice and 
smooth.

Preheat the oven to 350°F.
Take a square pan and spray 
with PAM in all corners. 
Pour in cake batter evenly 
distributed throughout the pan.
When oven ready place 
cake inside and bake for 30 
minutes.

Then to check stab with a 
toothpick to make sure it is 
cooked on the inside (nothing 
should be left on the toothpick 
as it comes out of the cake).
Remove from stove and leave 
off to the side to cool fully. 
Cut into sizes and pieces of 
your choosing.

To make the syrup:
2 cups sugar

4 cups water 
- Pour together in a pot and 
leave to boil for 10 to 15 
minutes. When the syrup is 
hot and the cake is cold, you 
pour the hot syrup over the 
cake and sprinkle on top any 
coconut shavings you have left 
over for decoration.

Enjoy!
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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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1 јануари е првиот ден во 
годината според грегоријан-
скиот календар. Остануваат 
364 денови до крајот на го-
дината 
На 1-ви јануари 1948 година 
снована е Државната опера 
на Народна Република Ма-
кедонија
На 4 јануари 1992 година 
Владата на Република Маке-
донија донесе одлука со која 
7 јануари - првиот ден Божик, 
се прогласува за неработен 
ден. Ова е прв пат во Маке-
донија верски празник и офи-
цијално да биде прогласен за 
неработен.  
На 6 јанаури 1916 година на 
Бадник кај месноста Дервиш-
ка Нива, Бугарската војска 
извршила колеж врз 103 жи-
тели на Поречието. Масакри-
раните луѓе биле фрлени во 
ископ.
На 6 јануари се празнува 
Бадник или Коледе — денот 
пред роденденот на Исус 
Христос според христијан-
ската традиција. Според Ју-
лијанскиот календар, по кој 
се раководи Македонската 
православна црква, Бадник 
паѓа на 6 јануари секоја го-
дина, а Божик на 7 јануари. 
Суштината на празникот е 
во радоста на христијаните 
пред големиот ден — Хри-
стовото раѓање. Истовреме-
но, со овој ден завршуваат и 

Божикните пости.
Зборот Бадник веројатно до-
аѓа од старословенски - да 
бидеш буден. Таа ноќ, како 
што запишал Шапкарев, 
„сите домашни луѓе не заспи-
ваат туку преноќеваат будни, 
та од тоа се гледа дека таа 
ноќ е наречена: бадник - 
будник“. И многумина други 
истражувачи на овие обичаи 
сметаат дека името на овој 
ден доаѓа од бдеењето и 
будноста покрај обредниот 
оган.
На 7 јануари се празнува 
(Божик) или Рождество Хри-
стово — денот на Хри-
стовото раѓање според 
христијанската тради-
ција. Тоа е втор најголем 
празник во христијан-
ството, по Велигден. Цр-
квите кои го користат гре-
горијанскиот календар, 
вклучувајќи ги сите ка-
толички, протестантски 
и повеќето православни 
цркви, го прославуваат 
на 25 декември. Црквите 
кои го користат јулијан-
скиот календар, вклучу-
вајќи ја и Македонската 
православна црква, го 
прославуваат Божиќ на 
7 јануари до 2100 г., а 
потоа ќе го прославуваат 
на 8 јануари до 2200 г., 
па на 9 јануари до 2300 
г. итн.

Со вечерата на денот пред 
Божик (Бадник) завршуваат 
предбожикните пости.
Во повеќето земји во све-
тот со значителен дел на 
христијанско население, 
вклучувајќи ја и Република 
Македонија, Божик е празник 
и неработен ден.

На 8 јануари 1951 година 
почина Војдан Поп Георгиев 
Чернодрински, првиот маке-
донски драмски автор во чии 
дела прозвучи мајчиниот, ма-
кедонски, јазик. Сите негови 
драмски дела обработуваат 
теми и проблеми од секојд-
невниот живот на македон-

ците и борбата 
за слобода. Тој 
со своите тексто-
ви го бодрел и 
храбрел македон-
скиот народ. Тој 
со своите ставови 
за македонскиот 
идентитет и со 
своите залагања 
за организирање 
на востание за 
конечно ослобо-
дување на Ма-
кедонија, здобил 
големи симпатии 
како од македон-
ската така и од 
странската јав-
ност.
Во 1929 година, 
Војдан Поп Геор-
гиев отишол во 

посета на еден дом за сира-
ци каде им подарил приме-
роци од својата драма Маке-
донска крвава свадба. По тој 
повод, Војдан изјавил:
Се надевам дека по прочи-
тувањето на книгава секој 
питомец добро ќе го запо-
мни прочитаното и никогаш 
не ќе го заборави јазикот на 
кој е напишана, јазикот на кој 
зборувале неговите праде-
довци, родители и роднини и 
на кој ќе зборуваат и покрај 
физичкиот и морален терор 
на сегашните поробители 
на татковината Македонија, 
сите идни поколенија што 
ќе ја населуваат оваа света 
земја. 
На 11 јанаури 1961 година 
во Штип  се родил Д-р Жан 
Митрев, еден од најпознати-
те македонски кардиохирур-
зи. Основач, сопственик и 
менаџер е на Специјалната 
болница „Филип Втори“.
На 13 јануари се празнува 
Македонската православна 
Нова Година Василица. Спо-
ред нашата 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 Васи-
лица.
На 15 јануари 1945 година 
во Велес без јавно судење, 
биле стрелани 53 затворе-
ници од велешкиот затвор, 
лица за кои имало сомне-
вање дека биле озлогласени 
противници на НОБ. Без за-

окружена истражна постап-
ка и без јавно судење, биле 
групно стрелани и масакри-
рани, а потоа и закопани 
во заедничка гробница која 
била откриена по педесет го-
дини. Ова преставува најго-
лем масакр врз цивили извр-
шен од ОЗНА во ослободена 
Македонија.
На 18 јануари 1995 годи-
на Струмица стана членка 
на Федерацијата на карне-
валските градови. 
На 19 јануари роден е Даме 
Груев (Смилево, 19 јануари, 
1871 - Русиново, 23 декем-
ври, 1906) — македонски ре-
волуционер, основач и еден 
од најистакнатите членови 
на Македонската револуцио-
нерна организација.
На 28 јануари 1945 година  
Во Скопје е отворена прва-
та градинка во Македонија, 
за престој на деца од 4 до 
7-годишна возраст, на кои 
им беа обезбедени храна и 
воспитување преку денот, 
додека нивните родители 
беа на работа.
На 31 јануари 1945 годи-
на Со решение број 581 на 
Президиумот на АСНОМ е 
основан Македонскиот на-
роден театар. Првата драм-
ска претстава ја прикажа на 
3 април истата година. Тоа 
беше драмската претстава 
„Платон Кречет“ од совет-
скиот драматург Александар 
Корнејчук, а во режија на Ди-
митар Костаров.

Македонска Заедница

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

Низ Годините
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MakBiz.Net 
International online business directory of Macedonian 

Businesses and Professionals

Phone: 416 -299-7710
Cell: 416-476- 4133
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 4 1 6 - 4 6 1 - 1 2 5 1 
914 Pape Ave (at Mortimer)

Open 7 Days a week    10am to closing

Visit our new website https://www.californiapubandgrill.com

California Pub & Grill
Good food, friendly people, large patio!


