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

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

Со почит, 
Соња Лозановска
главен и одговорен 
уредник.

Техничко уредување и 
дизајн Соња Лозановска

Our address: 
Macedonia 

1840 Bloor Street, 
Suite 711

Mississauga, ON
L4X  1T2

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

2

клучно со октомври 2013-

January 04, 2022Страница

Е месечен весник, гласи-

Со почит, 

   

Македонија

Почитувани читатели,

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

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

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

The Macedonian 
Orthodox 
Cathedral 

"St. Clement of 
Ohrid"

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

Phone: 416-421-7451; 

St Ilija 
Macedonian 

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

St. Dimitrija 
Solunski 

Macedonian 
Orthodox Church
201 Main St N, Markham, 

ON
(905) 471-5555

St Nedela 
Macedonian 

Orthodox Church
485 Bayly St W, Ajax, 

ON L1S 6M7
(905) 426-5355

St. Nicholas 
Macedonian 

Orthodox Church
5225 Howard Ave, Windsor, 

ON N9A 6Z6
(519) 966-6257

St. Naum of Ohrid 
Macedonian 

Orthodox Church
1150 Stone Church Rd E, 

Hamilton, ON L8W
(905) 387-0111

CANADIAN 
MACEDONIAN 

PLACE

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

 "California Pub & 
Grill"

914 Pape Avenue
Toronto, ON M4K 3V2

East York

Canadiana 
Flowers 

3087 Kingston Road
(416) 265-6867

The Mechanics 
Shop

79 Winter Ave
(416) 267-6033

Stari Grad
3862 Bloor St W, Toronto, 

ON M9B 1K9
starigrad.ca

(416) 916-2075

Markland Wood 
Pharmacy

4335 Bloor St W, Etobicoke, 
ON M9C 2A5

Old Mill Pastry 
Mississauga
385 The West Mall, 

Etobicoke, ON M9C 1E7

Pastries 
Delicatessen

290 The West Mall, 
Etobicoke, ON M9C 1C6

Sarajevo Grill & 
Meat 

225 The East Mall, 
Etobicoke, ON M9B 6J1

Royal Meats
3635 Cawthra Rd, 

Mississauga, ON L5A 2Y5

(905) 279-3261

Mrakovic Meat & 
Deli

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

NEWSPAPER Macedonia  AVAILABLE AT THESE LOCATIONS

Голема благодарност до нашите соработници:

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

Бил Николов за  Македонското Меѓународно 
движење за човекови права

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

Боне Темелков соработник
Специјални Дописници:
За Македонците од Албанија известува 
Никола Ѓурѓај
Од Пиринска Македонија за весникот Македонија: 
Стојко Стојков 
Блага Дафовска во рубриката 
,,Поезија со повод,,
Славе Катин -соработник 
Колумнисти:
Горнан Јовановски
Диме Костов

 
Месечен весник на  Македонците во Канада и САДМесечен весник на  Македонците во Канада и САД
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Возљубени духовни чеда,
На овој светол и благословен ден, со радосно 
срце ве поздравувам со зборовите кои утрово 
громогласно одекнуваат во сите храмови на 
Светата Православна Црква - ХРИСТОС СЕ 
РОДИ!

Согласно Евангелските и други историски 
записи, Христос се роди во Витлеем. Во обично, 
но богобојазно семејството. Надворешно гледано, 
немаше ништо спектакуларно во Христовото 
раѓање. Праведниот Јосиф и Пресвета 
Богородица, веќе во благословена состојба, 
патуваа во Витлеем за општонародниот попис и 
додека беа таму, дојде време Богомладенецот да 
се роди. За жал, за нив немаше место во локалната 
гостилница, па новороденчето беше родено и 
повиено во јасли (Лука 2:1-7). Сепак, иако телесно 
гледано, овој настан не се издвојува со некаква 
посебност, Евангелијата ни пренесуваат дека 
Рождество Христово предизвика благопријатни 
и торжествени собитија во духовниот свет: 
ангелите го навестија Младенецот како Спасител 
и Помазаник Божји, а тројцата мудреци на 
чудесен начин беа водени од сјајна ѕвезда за да Му 
се поклонат. Од тој настан, па до денес, милиони 
луѓе со особен пиетет го прославуваат Неговото 
раѓање. Но, зошто толку возбуда и врева околу 
овој Младенец? Што е тоа што Го прави да биде 
посебен и навестен како Спасител на човештвото?

Христољубиви духовни чеда,
Во Христа Богомладенецот, на совршен и мистичен 
начин се споија небото и земјата, божјото и 
човечкото, бесконечното и ограниченото, вечното 
и временото. Светите Писанија јасно ни сведочат 
за Христовата богочовечка природа (Кол. 2:9). Од 
една страна, Хронолошките Евангелија (Матеј, 
Марко и Лука) ни укажуваат на Неговото човечко 
потекло: која Му е мајка, кој маж прифати да Му 
биде семеен покровител, дека потекнува од лозата 
на царот Давид, дека е Пророк како пророците кои 
Самиот Тој ги испрати, Првосвештеник по редот 
Мелхиседеков, но и обичен човек, работник, 
дрводелец во семејниот бизнис. Писмата нè 
известуваат и дека беше гладен, жеден, спиеше, 
се изморуваше, се радуваше на убавите нешта, но 
и просолзи кога беше тажен. Едноставно кажано, 
ни покажуваат дека беше човек исто како и нас Кој 
може да сочувствува во нашите слабости зашто 
искуси се што искусуваме и ние, освен гревот 
(Евреите 4:15).

Вдахновениот апостол Јован, пак, од друга 
страна, во своето тематско Евангелие, ни посочува 
на Христовото божествено потекло. Тој вели: Во 
почетокот беше Словото, и Словото беше во 
Бога и Словото беше Бог. Сè стана преку Него и 
без Него ништо не стана од она што постана. На 
кратко, апостолот Јован ни сведочи дека Христос 
е вистински Бог од вистинскиот Бог, Роден и 
Несоздаден, Кој отсекогаш постоел со Отецот. 
Тој е Словото - Зборот божји, преку Кого беше 
создадено сè видливо и невидливо. Преку Него 
беа создадени светлините, космосот, видливата и 
невидливата материја, елементите од периодниот 
систем, молекулите и атомите и генетскиот код 
со сета негова комплексност. Преку Него беа 
создадени не само материјата, туку и времето и 
просторот, онакви какви што ние ги знаеме. Но 
зошто Творецот, Кој е несфатливо безграничен, 
одлучи токму со своето создание да се соедини и 
која е суштината на самото Воплотување?

Возљубени чеда во Господа,
Христовото Рождество е настан од епско значење 
кој со своите придобивки го промени текот 
на човечката историја. Со својата вообичаена 
елоквентност, светиот Григориј Ниски за 
Отелотворувањето ни го беседи следново, 
Нашата природа беше болна и имавме потреба 
од Лекар. Човекот падна во грев и имаше 

потреба Некој да го подигне. Оној (човекот) кој 
престана да прави добри дела имаше потреба 
од Некој кој ќе го врати назад на патот на 
добродетелите. Оној (човекот) кој беше обвиен 
со темнина, имаше потреба од присуството на 
Животот. Затвореникот бараше Некој да го 
откупи, заробениот пак, Некој да го ослободи! Со 
други зборови, ние имавме насушна потреба од 
спасение, но самите не можевме да си помогнеме; 
Христос, пак, Кој немаше потреба, а можеше да 
помогне, стана она што сме ние за да нè направи 
да бидеме она што е Тој (св. Иринеј Лионски). 
Преку ова Негово дело, Христос ги размени 
природите: Тој, Кој по природа е Син Божји, стана 
Син Човечки за нам кои сме по природа синови 
човечки, да нè направи синови божји. Земајќи 
човечка природа врз себе, Тој, ништо не изгуби 
од својата божествена природа. Напротив, нашата 
човечка природа ја исцели, ја возобнови и обожи, 
враќајќи ја назад на првичниот замислен тек.

Драги мои во Христа Богомладенецот,
Отелотворувањето е совршен израз на Божјата 
љубов, чија енергија е составен дел од 
светотроичната суштина. Бог не може да направи 
ништо надвор од љубовта, зашто Тој Самиот е 
Љубов. Гледајќи го Своето создание како се мачи 
под стегите на гревот, Самиот Тој доброволно 
се подложи на маки и страдања, на истоштение, 
со цел нас да нè избави. Ова дело, кое е дел од 
Неговиот Домострој на спасениете, е несопирлива 
духовна сила зашто се темели токму на љубовното 
единство на Личностите во Света Троица. Љубовта 
која од Него произлегува е активна енергија која 
е нужно упатена кон другиот. Тоа што Тој нè 
возљуби, прави и ние да љубиме; тоа што Тој нè 
спаси, прави и ние да спасуваме; тоа што Тој нè 
благослови, прави и ние да благословуваме. Само 

кога така живееме, односно безусловно 
љубиме, само тогаш го наоѓаме вистинското 
исполнување и смислата на животот. Кој 
сака да има полнота во својот живот, нека се 
поучи од Христа. Тој, Кој самиот е Творец на 
вселената, заради љубовта кон нас, одлучи 
да не мисли ништо големо за Себеси (Фил. 
2:4-9). Тој од сè се откажа и пак имаше 
изобилие; Го прогонуваа и Го отфрлаа, а 
беше исполнет со неизмерна радост; на сите 
им се понизи, а е прославуван од целата 
вселена; Самиот беше ранет и повредуван, 
а сите ги исцели. Неговата замисла за нас 
е токму таквата совршена љубов од која 
произлегува преизобилен духовен живот, 
исполнет со животен жар, ревност во 
духот, неисцрпност на духовни и телесни 
блага, за да можеме штедро да даваме и 
благословуваме и пак да имаме напретек.

Мили мои во Христа Спасителот, 
Денес светот има особена потреба светлоста 
на Христовото Рождество јасно да засјае 
врз мракот кој се надвиснал и да го изгони. 
Но суштински. Не како во Метаверзумот 
со тридимензионални очила и замислена 
реалност. Не во теорија, или само како добра 
замисла и пријатна желба, туку во реалност 
и вистина. Во услови на продолжена 
пандемија и сериозно нарушен нормален 
живот, при што мнозина загубија надеж, 
изгубија работа, се разболеа а мнозина и 
починаа, потребно е повеќе од било кога 
човекот гласно да ја слушне пораката 
на надеж, дека Господ ги спои небото и 
земјата, дека спасението од Господа е веќе 
обезбедено и дека избавувањето е пред нас. 
Денес е денот на спасение (2 Кор. 6:2), а оваа 
наредна година нека биде благопријатна и 
благословена, година на нова надеж, година 
на телесен и духовен просперитет. Нека 
заживеат во нашите срца зборовите кои 
Господ Бог го охрабруваше Мојсеја: Биди 

цврст и храбар, не плаши се и не ужаснувај се, 
зашто Господ, твојот Бог, Самиот ќе тргне пред 
тебе, и нема да отстапи од тебе и нема да те 
остави. (Второзаконие, 31:6). Со цврста вера да 
стоиме на ова ветување зашто не е човечко туку 
Божјо. Близок е Господ до оние кои искрено Го 
бараат и Го љубат, и штедро ги благословува 
оние кои од длабочината на срцето Му веруваат. 
Та откако ќе го видиме чудото на избавување во 
нашите животи и животите на нашите ближни, 
чудото на напредокот, на нова можност и нов 
старт, триумфален препород, телесен и духовен 
просперитет, исто како и пастирите, да се вратиме 
при Него, славејќи Го и фалејќи го Бога за сè она 
што сме го виделе, чуле и доживеале во својот 
живот (Лука 2:20)! 

Драги браќа и сестри во Христа,
Да се радуваме зашто ни се роди Дете, Син ни 
се даде, Кој е Спасител, Господ! Да се радуваме 
зашто Тој е создателот на вселената и власта е во 
Неговите раце! Да се радуваме зашто Тој е нашиот 
чудесен Советник, Тој е нашиот Помошник, 
Нашиот вечен Татко, Тој е Кнезот на нашиот 
мир, Тој е нашиот Спасител, Тој е исполнителот 
и завршителот на нашата вера! Нека ни е за многу 
години Рождеството Христово; ви посакувам 
среќни и благословени божиќни и богојавленски 
празнувања,

ХРИСТОС СЕ РОДИ! НАВИСТИНА СЕ 
РОДИ!

МИТРОПОЛИТ
НА АМЕРИКАНСКО-КАНАДСКАТА

МАКЕДОНСКА ПРАВОСЛАВНА ЕПАРХИЈА
† МЕТОДИЈ

МАКЕДОНСКА ПРАВОСЛАВНА ЦРКВА - ОХРИДСКА АРХИЕПИСКОПИЈА
       MACEDONIAN ORTHODOX CHURCH - OHRID ARCHBISHOPRY

АМЕРИКАНСКО-КАНАДСКА МАКЕДОНСКА ЕПАРХИЈА
AMERICAN - CANADIAN MACEDONIAN ORTHODOX   

DIOCESE

Македонска Заедница
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Доколку имате прашања во врска со работата на 
црковната управа побарајте го претседателот, 

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

или со црковната служба побарајте го 
отец Сашо Целески. 

Драги браќа и сестри Македонци, 
во име на црковната управа на “Св. Климент 

Охридски” – Торонто, би сакал да ви ја честитам 
Новата година и  да ви посакам добро здравје, 

успех и многу среќа на секое поле во животот.  Да 
се радуваме на секој нов ден, да придонесуваме за 

напредокот на нашата заедница и за напредокот 
на нашата црква. И во годината што ни доаѓа, со 

заеднички сили, да продолжиме да го градиме патот 
исполнет со предизвици. Само заедно сплотени, 
ќе успееме да го зачуваме нашето и истото да го 

умножиме. Исто така ви го честитам и нашиот голем 
Христијански празник Божик и ве поздравувам со 

радосниот поздрав Христос се Роди!
Со почит, 

од претседателот на црковната управа во  
Македонската Православна Црква 
Св. Климент Охридски од Торонто 

 Владе Димитриевски

Уште еднаш пристигнувајќи да 
го прославиме прекрасниот празник 
„Рождество во тело на нашиот 
Спасител Господ Исус Христос - 
Божик“, раѓањето на Оној Кој нè 
посети од висините, со псалми и 
химни да Го славиме Неговото 
наднебесно име. Воплотувањето 
на Предвечното Божјо Слово е 
„крунисување на нашето спасение“, 
„вечната тајна“ на  ожествено-
човечкото заедништво што го 
надминува секој разум. Онака 
како што вели свети Максим 
Исповедник, „како љубезен Бог, Он навистина стана човек, преземајќи 
ја суштината на човештвото, иако начинот на кој стана човек секогаш 
ќе остане неискажлив; Тој стана човек на начин кој го надминува 
човештвото“.

 Во овие ем радосни, ем тешки моменти, да ги следиме зборовите на 
св. ап. Павле: „Господ ми даде голема радост што по толку долго 
време вие пак имавте можност да покажете дека се грижите за мене. 
Не дека престанавте да се грижите за мене, туку немавте можност да 
го покажете тоа. Не го кажувам ова затоа што бев во беда. Се научив 
да бидам задоволен со тоа што го имам. Знам како да живеам и во 
сиромаштија и во изобилие. Ја научив таа тајна, па сега секогаш и 
секаде сум задоволен, без разлика дали сум сит или гладен, дали 
имам многу или малку. Со силата што Христос ми ја дава можам 
да издржам секакви услови. Сепак, добро сте сториле што сте ми 
испратиле помош сега, кога ми е тешко.“ Филип. 4, 10-14)

Ви го честитам новото 2022 лето Господово и Рождеството на нашиот 
Спасител Господ Исус Христос – Божик и со торжествен глас да извикаме 
Христос се роди! Славете Го!

Свештеник Сашо Целески
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Orden za crkovni zaslugi

Среќни Новогодишно-Божикни празници со желби за добро 
здравје, благосостојба и љубов ви посакува семејството 

на Славе и Јулија Димитрови. 

Македонија: Славе, нео-
дамна бевте одликуван 

со високо признание орден 
за заслуги , кое се доделува 
на исклучително заслужни 
личности, а доделено од 
страна на Митрополитотот 
Повардарски г-ин Агатан-
гел.Честитки пред се’, што 
за вас како прекален поддр-
жувач и верник на МПЦ-ОА 
претставува ова признание, 
особено во Богданци од 
каде што се и вашите коре-
ни?

Славе Димитров: Благо-
дарам за честитките и 

поздрав до Вашите ценети 
читатели. Се започна по  
братскиот повик  на Митро-
политот Повардарски Ага-
тангел за осветување на 
новоизградената црква, која 
со радост ја прифативме и 
заедно со мојата сопруга 
Јулија и моите  блиски прија-
тели Митко Роштанковски 
и Игор Касниовски од Кана-
да се упативме да бидеме 
сведоци на овој прекрасен 

момент. Возбудливо  е чув-
ството кога без претходно 
известување за време на 
чинот на освеветување бев 
повикан пред сите верници 
собрани во  возобновената 
цркава св.Атанасил Велики 
да го запалам првото кан-
дило,  а потоа и даруван со 
ореденот за црковни заслуги 
на Повардарската Епархија. 
Благодарно е кога големи-
те црковни достојници ги 
препознаваат верниците кој 
со личен подвиг и пример 
придонесуваат за ширење 
на Словото Божјо, грижа за 
благолепието на храмовите 
и унапредување на Светата 

православна вера.
За мене големо сентиметал-
но чувство   што се случува 
во местото од каде потек-
нуваат голем дел од моите 
најблиски,  меѓу кој мојата 
мајка Победа, тетка Санада 
и каде што се уште живееат 
мојте најблиски.

Македонија: Кажете ни за 
обновувањето и дел од 

историјатот на  црквата Св. 
Атанасиј Велики во Богдан-
ци?

Славе: Цркавта св.Атансиј 
Велики од Богданци била 

изградена околу 1897 година 
од локалното населиение, 
еднокорабна со прекрасен 

иконсостас и фрескопис.
Старата црква 2014 слично 
и како нашата Св.Илија во 
Мисисага ја зафаќа пожар и 
е потоплно   уништена.
По повик на  митрополитот 
Агатангел кон сите верници 
и со негова неуморна грижа 
и помош за рекордно време 
се игради новиот велелепен 
објект со комплето внатреш-
но и надворешно уреду-
вање. Водено е грижа и до 
најмалиот детаљ кој може 
да служи за урнек на идни 
градители и фрескописци. 
Прекрасно е чувството кога 
со нашите донации и грижа 
се гледа велелепниот храм 
кој ќе биде тука за служба на 
Бога за многаја лета.

Македонија: Имавте сред-
би со големиот духов-

ник и патриот Агатангел, со 
поглаварот на МПЦ-ОА Г.Г. 
Стефан и со останатите цр-
ковни високодостојници, как-
ва порака испратија до Ма-
кедонците во ислеништвото? 

Славе: Иако не биле при-
сутни тука меѓу нас веќе 

подолго време   пренесувам 
големи поздрави до сите во 
Канада од нашиот Архие-
пископ г. Стефан и Митро-
полит Агатангел со порака 
да не ја забораваме Маке-
донија  да не ги забораваме 
нашите таму, да доаѓаме што 
почесто и секако и тие да не  
посетуваат тука, да не се от-
кажуваме и истраеме  барем 
тука во дијаспората да оста-
неме тоа што сме Македон-
ци, со вера кон Бога и  љубов 
кон Македонија.

Македонија:И за крај како 
вие лично ја доживеавте 

Македонија и со какви впеча-
тоци се вративте во Канада?

Славе: Македонија за жал 
е клекната на колена, 

чувството е исто како и во ра-
ните 90-ти…времето на пост 
комунизмот на едно небитие 

без идејност и несугурност.
Голема е разликата од пред 
5-6 години кога се гледаше 
раздвиженост , нови градби 
и инвестиции, тоа е сега ми-
нато. Луѓето се безнадежни  
со чувство на излажаност, 
сиромаштија и корупција. 
Се надевам и верувам дека 
доаѓаат поубави денови со 
некоја нова подомаќинска 
и повредна Влада. Од овие 
неопитните, неосвестените и 
недоветни толку е и доста е.
Македонскиот народ е умен 
и истраен ќе ја прегрми и 
оваа небиднина.

Игор Касниовски: Огромна 
беше честа да бидеме 

дел од канадската делега-
ција на осветувањето на во-
зобновената црква Св. Ата-
насиј Велики во Богданци. Му 
честитам на мојот пријател 
Славе Димитров за орденот 
за заслуги, пример кој треба 
да го следиме сите Македон-
ци во иселеништвото.

Митко Роштанковски: Не-
мам зборови со кои мо-

жам да ја искажам благодар-
носта и восхитот кон мојот 
брат Славе Димитров за 
чијашто заслуга бевме во по-
сета на осветувањето на цр-
квата Св. Атанасиј во Богдан-
ци. Бевме почестени од сите 
црковни високодостојници, 
како поглаварот г.г. Стефан, 
г. Агатангел и другите 
владици. Чувство кое се 
доживува и памети. Моите 
честитки од се срце, нека 
овие дела бидат патоказ 
кој ќе не’ води и нека бидат 
пример и за нашата АКАМПЕ.

Интервју со Славе Димитров, предводник на канадската делегација на 
осветувањето на црквата Св. Атанасиј Велики во Богданци, Македонија.

пископ г. Стефан и Митро-
полит Агатангел со порака 
да не ја забораваме Маке-
донија  да не ги забораваме 
нашите таму, да доаѓаме што 
почесто и секако и тие да не  
посетуваат тука, да не се от-
кажуваме и истраеме  барем 
тука во дијаспората да оста-
неме тоа што сме Македон-неме тоа што сме Македон-
ци, со вера кон Бога и  љубов 

Македонска Заедница
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ИНТЕРВЈУ СО АЦО КРСТЕВСКИ 
ПРЕТСЕДАТЕЛ НА УПРАВНИОТ ОДБОР ВО МПЦ СВ. ИЛИЈА ОД МИСИСАГА

Aco Krstevski
Најнапред би сакал да ви се 
заблагодарам за поканата за 
ова интервју, како и за ваша-
та долгогодишна работа со 
весникот Македонија, со кој 
нашите луѓе во Торонто и 
пошироко, се известуваат и 
запознаваат за сите работи 
и настани што се случуваат 
во нашите македонски цркви 
и заедници. Воедно, ви поса-
кувам и понатаму успешно да 
продолжите со работата око-
лу водењето и издавањето 
на весникот Македонија.
Makedonija
Г-ине Крстевски, македон-
ските православни цркви на 
овие простори минуваат мо-
жеби низ најтешкиот период 
од своето постоење.Како цр-
квата Св. Илија од Мисисага 
го преживеа,(преживува) овој 
пандемиски период?
Aco Krstevski
Оваа криза е на глобално 
ниво и сите ние сме пого-
дени кој повеќе, кој помал-
ку. Црквата е во групата на 
институции кои се највеќе 
погодени, заедно со ресто-
рантите, хотелите, туризмот 
и сите оние институции, ор-
ганизации и бизниси кои ра-
ботаат директно во контакт 
со луѓето. Поради панде-
мијата, приходите на црквата 
се сведени на минимум.  Од 
државата како помош поради 
пандемијава добиваме мини-
мални финансиски средства 
кои во моментов се околу 
800 долари месечно. Луѓето 
поради пандемијата и мер-
ките се исплашени и посете-
носта во црквите се сведени 
на минимум. Сите манифес-
тации и прослави се сведени 

на минимум или се отка-
жани. Така и прославата 
за Василица која беше 
закажана за 15-ти јану-
ари поради новиот бран 
е откажана. Моментал-
но главните приходи 
во нашата црква се од 
свеќи и црковни услуги 
, донации од луѓето и 
од повеќето  друштва и 
секции при нашата цр-
ква.  Но, и покрај нама-
лените приходи сепак со 
домаќинско работење и 
штедење успеваме не 
само да ја одржиме црквата,  
туку успеавме во овој панде-
миски период  да направиме 
и повеќе големи проекти од 
голема важност за нашата 
црква.
Makedonija
И покај потешкотиите вие ин-
тезивно работевте на изград-
бата на нов лифт.Како проте-
че работата врз истиот?

Aco Krstevski
Лифтот е еден од поголеми-
те проекти во нашата црква, 
т.е можам да кажам дека е 
најголем проект кој е завр-
шен откога црквата е изгра-
дена. Веднаш по членското 
собрание  во февруари 2020 
год, кога се изгласа одлуката 
да се инсталира нов лифт, 
ние,(управниот одбор) се за-
фативме со работа се со цел 
лифтот што побрзо да пушти 
во функција.  Веднаш ангажи-
равме консултатнтска  фир-
ма за изработка на проект,  
врз основа на кој ние морав-
ме да ги изработиме и оспо-
собиме сите подготвителни 
работи за да може лифтот 
да се инсталира.  За таа цел 

сменивме дел од челичната 
конструкција на кровот за-
едно со нов кров над отво-
рот за лифтот. Направивме 
нова просторија во која е 
сместена главната машина и 
контролите на лифтот. Отво-
ривме нови отвори за вра-
тите како и отвор за пумпа, 
нов довод на струја,одвод,  
нов противпожарен систем 
за лифтот и многу други ра-
боти кои беа неопходни за 
инсталирање на лифтот.  И 
покрај сите тешкотии пред 
се поради пандемијата сепак 
успеавме откога го добивме 
проектот,  во рок од една го-
дина да го инсталираме и на 
15-ти ноември 2021 лифтот е 
веќе пуштен во употреба. По-
голем дел од инвестицијата 
е платена а остануваат уште 
околу $20,000 да се допла-
тат.
Makedonija
Внатрешноста на црквата е 
видно обновена во изминати-
те месеци, тековно информи-
равме за новиот лустер чија 
што раскошност ги плени 
верниците, што преостанува 
до конечниот внатрешен из-

глед на црквата?
Aco Krstevski
Пред се сакам да 
нагласам дека 
новиот лустер во 
нашата црква е 
донација од Мајк 
Марковиќ, Божин 
Спасоски, Драги-
ша Бојковски и Те-
товското друштво.
Ние како управен 
одбор го организи-
равме купување-
то, транспортот 
и инсталирањето 

на новиот лустер. Ја кори-
стам оваа прилика да им се 
заблагодарам на донаторите 
за нивната донација, како и 
на сите волонтери кои по-
могнаа околу инсталацијата 
на лустерот.
Инаку во врска со фрескопи-
сот сакам да нагласам дека 
поголемиот дел е завршен, 
преостануваат неколку пого-
леми фрески на таванот како 
и во олтарот за да се компле-
тира. Моментално женската 
секција има кампања за со-
бирање на финансиски сред-
ства за изработка на фреска-
та во олтарот и се надевам 
дека наскоро ќе се порача и 
таа фреска односно компози-
ција од фрески. Исто така са-
кам да ги поканам сите оние 
кои се заинтересирани за до-
нации во врска со  фреските 
во нашата црква,  да се јават 
на нашиот црковен телефон 
905-821-8050 за да добијат 
повеќе информации.
Makedonija
Со олабавување на мерките 
за посета на црквата и разд-
виженоста на верниците од 
ден на ден беше се’ поголе-

ма. Како во овие околности 
и со кои активности црквата 
Св. Илија ќе ги дочека Ново-
годишно-Божикните празни-
ци?
Aco Krstevski
Имавме мал период од Мај 
до крајот на Ноември оваа 
година, кога пандемијата 
беше подсмирена и кога цр-
квата малку заживеа. Во тој 
период направивме неколку 
прослави кои и покрај тоа 
што не беа масовни како во 
минатото сепак покажаа дека 
луѓето си ја сакаат црквата и 
сакаат да бидат дел од неа 
и нејзините прослави. Охра-
брени од овие прослави ние 
се ангажиравме да органи-
зираме прослави за  Божиќ и 
Василица. Но поради новиот 
бран и новите рестриктивни 
мерки бевме присилени про-
славата за Василица да ја 
откажеме и се надеваме дека 
Божиќ и Божиќните празници 
ќе ги прославиме на начин со 
кој ќе ги запазиме и мерките 
на владата на Онтарио.
Makedonija
И за крај која е вашата по-
рака по повод Новогодиш-
но-Божикните празници, до 
македонскиот народ и маке-
донската заедница во Кана-
да?
Aco Krstevski
Најнапред би сакал , во мое 
име, како и во име на управ-
ниот одбор при МПЦ Св. 
Илија од Мисисага да им ги 
честитам Новогодишните и 
Божиќни празници  на сите 
Македонци и нивните фами-
лии каде и да се,  и воедно 
им пожелувам Новата 2022 
да им донесе многу здравје, 
среќа, радост, и просперитет.
Во наредната година поса-
кувам пандемијава да биде 

минато,  да почнеме да се 
дружиме и веселиме како и 
предходно. Да се обединиме 
под закрилата на црквата, 
пошто заедно сме посилни.  
Да се гордееме со постигна-
тото и да се стремиме да 
направиме повеќе во иднина. 
Да си подадеме рака и да си 
простиме еден со друг.  Да ја 
чуваме, помагаме и сакаме 
нашата Македонска Право-
славна Црква, за да може 
и таа да ни помогне кога ќе 
ни затреба на нас и нашите 
деца. 
Годината во заминување, не 
стави на големи искушенија, 
кои ние како црква и црковна 
управа успешно ги надми-
навме со големо залагање 
на сите наши членови и со 
помош на вашите искрени и 
несебични донации.
Во оваа прилика би сакал да 
им се заблагодарам на отец 
Илија Донев, на членовите 
на управниот одбор, женска-
та секција, пензионерското 
друштво River Side, женската 
група за одржување на  на-
шиот двор, играорната група 
Илинден, друштвото Никола 
Карев и детското неделно 
училиште при нашата црква 
Св. Илија од Мисисага, како 
и до сите волентери и дари-
тели кои со својот несебичен 
труд и материјални средства 
ја помогнаа нашата црква и 
заедница.

НЕКА НИ СЕ ЗА МНОГУ 
ГОДИНИ БОЖИЌНИТЕ 

ПРАЗНУВАЊА И СРЕЌНА 
НОВА 2022!

Ацо Крстевски
Претседател на Управниот 
Одбор на МПЦ.Св Илија од 

Мисисага

Посетете ја новата веб страница на црквата 
st-ilija.ca St Ilija Macedonian Orthodox Church

1775 Bristol Rd W, Mississauga, 
ON L5M 2Y5

Phone: (905) 821-8050

Во наредната година поса-
кувам пандемијава да биде ДЕДО МРАЗ ВО ЦРКВАТА СВ. ИЛИЈА ВО 

МИСИСАГА
По повод празникот Св. Ни-
кола, женската секција во 
соработка со останатите 
црковни групи и секции од 
македонската православна 
црква Св. Илија од Мисиса-
га организираше средба со 
Дедо Мраз. Женската секција 
од црквата упатува огромна  

благодарност до играорна-
та група чиишто членови 
помогнаа оваа средба да 
заблеска во вистинско пред-
новогодишно руво.. 

-Пресреќни сме што 
детскиот џагор по по-
долго време одново ја 

исполни нашата црква со ра-
дост и убавина , изјави Весна 
Трајковска претседателка на 
женската секција.
За новогодишно-божикните 

пакетчиња  таа упати бла-
годарност до В&В како и до 
своите членки за вкусниот 
ручек. CANCELLED

Due to pandemic and new 

restriction our Vasilica party 

on Jan 15th, 2022 

has been cancelled.

Lets hope that all this will 

pass soon and we can get 

together for other great 

celebrations.

Best wishes & Stay safe.

Среќна Нова Година и Божик ви посакува 
женската секција од Св. Илија



Страница 8 January 04, 2022Св. Никола, Виндзор

St. Nicholas Macedonian Orthodox 
Church Community Centre

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

Phone: (519) 966-6257

На 19 Декември нашата 
црковна заедница го 
прослави споменот на Свети 
Никола како свој Патрон 
празник и Храмова слава.
На овој значаен ден за нас, 
имавме причина за голема 
радост затоа што во нашата 
Црква се собра мноштво 
верен народ и членови на 
нашата заедница. Многумина 
дојдоа да се помолат на 
големиот застапник пред 
Бога, на Св.Никола, да 
заблагодарат за неговата 
грижа кон нас и да се 
поклонат на неговата икона 
и на неговите Свети Мошти.
На Светата Литургија 
присуствуваа и со 
Парохискиот свештеник 
сослужуваа пензионираните 
свештеници Отец 
Александар Мустеников, 
Отец Митко Поповски и 
Отец Илија Димитриевски. 
Во олтарот помагаше и 
oтецот Давид Тасевски. По 
Литургијата и произнесената 
беседа за Празникот, 
следуваше осветување на 
вода и благословување 
на колачот од кумовите. 
Кумови за празникот на 
Св.Никола оваа година 
беа Семејството на Симе 
и Билјана Игнатовски. За 
кум за догодина се пријави 
семејството на Лилјана 
Џурович. Нека им е честито 
кумството и Господ по 
молитвите на Св. 
Никола да ги чува и 
крепи.
По богослужбениот 
дел во Црква, 
имаше свечен и 
празничен ручек во 
големата црковна 
сала. Членките на 
женската секција 
се погрижија за 
многу работи, како 
што е чистењето 
и уредувањето 
на Црквата, 
п о д г о т в у в а њ е т о 
и служењето на 
храната, како и 
подготвувањето на 
пригодни Божиќни 
подароци за децата. 

За нивната несебична и 
трудољубива работа, им 
благодариме искрено со 
желба за добро здравје и 
напредок кај нив и нивните 
семејства.
Празникот Св.Никола како 
своја кукна слава го слават 
и многу наши семејства, па 
нека им е за многу години 
и да ја сочуваат верата 
и традициите за новите 
генерации. Во оваа прилика 
како свештеник упатувам 
длабока благодарност до 
сите помагачи и дарители 
во нашата Црква, знаени 
и незнаени. Сето она што 
го прават и што даруваат 
верувам дека пред Бога 
има голема вредност и дека 
Бог ке ги награди со многу 
благослови и добрини. Но, да 
истакнам дека најголемиот 
дар за Бога и за Црквата е 
не нешто материјално, туку 
тоа е - ние самите себеси 
да се принесеме и вградиме 
во Живата и Вечна Црква 
Христова.

Наредниот период се 
наближува големиот 
христијански празник на 
Раѓањето Христово – Божиќ, 
па во исчекување на овие 
свети и многу значајни 
денови, посакуваме на сите 
наши членови и на сите 
Македонци кои живеат на 
овие простори и насекаде, 
радосно и торжествено да 
го прослават овој голем 
празник. Милостивиот Бог 
Кој заради нас стана човек 
– дете, нека дојде повторно 
во нашите животи, во нашите 
семејства, во нашите души, 
срца и мисли!

Честитајки ги Божикните 
празници на сите, посакуваме 
и Новата 2022 година да 
биде благословена, среќна и 
исполнета со мир, здравје и 
љубов!

и да ја сочуваат верата 
и традициите за новите 
генерации. Во оваа прилика 
како свештеник упатувам 
длабока благодарност до 

Подготвил отец Емил 
Атанасов, парохиски 
свештеник при МПЦ 

„Св. Никола“ во Виндзор
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Прославата на патрониот 
ден , Свети Климент - Охрид-
скиот Чудотворец,, која се 
одржана 8-ми декември за 
разлика од минатата година 
мина во присуство на голем 
број верници кои ги просле-
дија богослужбите во нашата 
најголема катедрална црква.
На 11 декември во голема-
та банкетна сала и посета 
на околу 200 гости се одржа 
СветиКлиментовата вечер  
на која како и секоја годи-
на пред пандемијата беше 
испеана молитва за при-
мопредавање на славскиот 
леб.  Кумови беа Александар 
и Зора Гушевски, а кумството 
за следната година го презе-
доа Гоце и Зора Кокаревски. 
На свечената  програма во 
која настапија членовите 
од неделното училиште од 
црквата Св. Климент Охрид-
ски со одбрана програма, се 
обратија и претседателот 
на црковната управа Владе 
Димитриевски, свештеникот 
отец Сашо Целески, а своја 
рецитација имаше и учител-
ката Благица Дафовска.
Програмата ја водеше Маја 
Доневска Ивановска.
Во продолжение ви го прене-
суваме поздравното писмо 
од Владиката Методиј над-
лежен архиереј на АКМПЕ 
кое беше прочитано во него-
во отсуство.

ПРОСЛАВАТА НА ПАТРОНИОТ ДЕН, CВЕТИ КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ ЧУДОТВОРЕЦ

Почитуван г. Владе Димитриевски, Претседател на Управата на МПЦ 
"Свети Климент Охридски" - Торонто, почитуван отец Сашо Целевски, 

почитувани членови  на  Управниот Одбор и на Црквата и гости на 
Светиклиментовата вечер,

 
Дозволете, најнапред, од 

Свое име да Ви ги честитам 
празнувањата по повод 

Свети Климент Охридски 
- патрониот празник на 

Вашата црковна заедница. 
Се надевам дека во добро 
здравје, мир и заедништво 

помеѓу Вас ги одбележувате 
овие свети денови, кога 

сите ние го прославуваме 
Патронот и молитвениот 

покровител на нашата света 
Македонска православна 

црква. 
Делото на овој славен 
Охридски чудотворец и 

светител Божји е длабоко 
запишано во нашата духов-

на и национална меморија. 
Преку него е посеано семето 
на Христовата наука не само 
во нашата родна земја, туку 
и преку неа - на многу места 
во светот. А едно од нив е 

и Вашата црква во Торонто, 
која го носи токму името на 

свети Климента.
Иако од оправдани и позна-
ти причини денес не можам 
да бидам со Вас, примете ги 
овие мои искрени поздрави 
и моите мисли и молитви 
се со Вас, возљубени мои 

духовни чеда. 
Со надеж и вера во Бога 

дека овој период на големи 
искушенија за сите нас на-

скоро ќе помине, се радувам 
повторно да се собереме 

сите заедно, како една 
црква, па да го прославиме 

и свети Климент, и сите 
светии пред Бога, кои за 

нас постојано се молат и се 
застапуваат пред Неговиот 
пресвет небесен престол.

 
Со Божји благослов,

 
 

М Е Т О Д И Ј
 

МИТРОПОЛИТ
АМЕРИКАНСКО-КАНАДСКИ

Среќни Новогодишно-Божикни празници ви посакуваат 
претседателот на управата во  Св. Климент Охридски
 Владе Димитриевски и претседателката на женската 
секција Ирена Сипидиас Караулис со своите управи

Св. Климент Охридски, Торонто
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Thank you
 to all the 
wonderful 
ladies that 

helped 
organize 

our
 Church 

Christmas 
Lunch and 
thank you 
to all that 
attended.

Св. Димитрија Солунски, Маркам

To rent the renovated church 
hall

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

ON L3P 1Y4

St. Dimitrija Solunski 
Macedonian Orthodox 

Church,Markham 

Многу почитувани Македонци, 
Драги верници и парохијани на црквата 
Св. Димитрија Солунски,
Во име на црковната управа како и во мое
 лично име Ви ги честитам 
      Новогодишно-Божикните празници 
      со најубави желби за добро здравје 
 и среќа.
Ве поканувам сите заедно да продолжиме
 да ја поддржуваме нашата црква и да останеме
 блиску до Бога во овие времиња и во текот на  празниците  кои 
што претстојат.

Со почит од претседателот на црковната управа во Св. Димитрија 
Солунски од Маркам

Бале Гајтановски

     Почитувани парохијани,

Би сакал на сите Вам и 
на Вашите почитувани 

семејства да Ви ги честитам 
претстојните 

Новогодишно-Бижикни 
празници со молитви 

за добро здравје, мир и 
благосостојба.

Останете ни’ со добри мисли 
и силна вера во Бога. 

Ваш парохиски свештеник во 
Македонската Православна 

црква Св. Димитрија 
Солунски од Маркам,
Отец Горан Ристески.

Wishing all Macedonians 
near and far Health, Happiness, Prosperity and 
Peace.Happy New Year and Merry Christmas
Sojna Aleksovska Miric
President of the Ladies Auxiliary at St. Dimitrija Solunski Markham

LADIES CHRISTMAS PARTY AT ST. DIMITRIJA 
WAS A GREAT SUCCESS
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ST NEDELA
 MACEDONIAN ORTHODOX 

CHURCH 
AJAX, ONTARIO

FOR BANQUET HALL 
RESERVATIONS CALL: 

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

Среќна Нова Година и Среќен Божик

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 Ејџекс со претседателот Славе 

Бунтески.

Драги браќа и сестри Македонци, најнапред да ви ја честитам новата 2022 година, 
да ви посакам успех, мир и напредок и поскоро враќање во нормала. Ни претстои 
најубавиот период од годината, период на празници, молитва, Богослужби, а се 

разбира и подароци. Да го искористиме овој период што ни претстои за молитва, 
почесто посетување на нашите Македонски Православни Цркви, да поминеме што 

повеќе време со нашето семејство, нашите Ближни и пријатели. Христовото Раѓање 
е празник кој што не потсетува дека покрај работата, земните задоволства, сепак 

семејството и верата се најважните работи во нашиот живот, на кое што треба да ја 
насочуваме целата наша енергија. 

Христос се Роди, за многу години Македонци и нека ни е благословена новата 2022 
година.

Отец Александар Зашов.

СРЕЌНА НОВА 2022 И СРЕЌЕН БОЖИЌ ВИ ПОСАКУВА ЖЕНСКАТА СЕКЦИЈА ОД МПЦ 
СВ. НЕДЕЛА ОД ЕЈЏЕКС СО ПРЕТСЕДАТЕЛКАТА МИЛИЦА ПОПОСКА

Отец Александар Зашов со семејството
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Дијабетесот е хронично, про-
гресивно метаболно заболу-
вање, кое се карактеризира 
со хипергликемија, покачено 
ниво на шеќерот (глукозата) 
во крвта. Се јавува поради 
недостаток на инсулин во ор-
ганизмот и/или резистенција 

на клетките на дејството на 
инсулинот.За да се разбере 
релацијата помеѓу дијабе-
тесот и инсулинот, накратко 
би се осврнала на улогата 
на инсулинот.Инсулинот е 
хормон кој се лачи од  т.н. 
бета клетки во панкреасот. 
Неговата главна улога е ре-
гулирање на нивото на глу-
козата во крвта. Тој делува 
како клуч,кој ги отклучува 
клетките и му дозволува на 
шеќерот да влезе во нив,ка-
де служи како извор на енер-
гија.

РИЗИК ФАКТОРИ
Најчести ризик фактори за 
дијабетес се следните:
1. Прекумерна телесна те-
жина, особено абдоминална 
дебелина
2. Дислипидемии (покачени 
масти во крвта)
3. Хипертензија (покачен 
крвен притисок)
4. Метаболен синдром
5. Несоодветна исхрана
6. Отсуство на физичка ак-
тивност
7. Позитивна семејна исто-
рија
8. Позитивна историја за 
дијабетес во бременост и 
раѓање на големо бебе
9. Возраст над 45 год.
10. Други ендокринолошки 
пореметувања

Најчести форми на дијабетес 
се: Дијабетес Мелитус Тип 1 
и Дијабетес МелитусТип 2

Дијабетес Мелитус тип 1
Дијабетес мелитус тип1 (ин-
сулин зависна форма на 
дијабетес) е автоимуно за-
болување кога организмот 
ги напаѓа  гореспоменатите 
бета клетките во панкреасот 

уништувајќи најчесто повеќе 
од 90% од истите. Како ре-
зултат, панкреасот произве-
дува малку или воопшто 
инсулин,што води до тоа, 
глукозата да се задржува во 
крвотокот наместо да оди во 
клетките и се манифетсира 
со хипергликемија.Од вкуп-
ната популација на пациенти 
со дијабетес, 5-10% страда-
ат од тип 1 и се луѓе на мла-
да возраст.

Дијабетес Мелитус тип 2
Дијабетес мелитус тип 2 (ин-
сулин независна форма на 
дијабетес) е нарушување на 
метаболизмот на јаглените 
хидрати што се карактери-
зира со покачено ниво на 

глукоза во крвта. Панкреасот 
произведува мала или не-
доволна количина на инсу-
лин. Околу 90% од луѓето со 
дијабетес страдаат од оваа 
форма. Општо, се јавува кај 
луѓе постари од 30 години и 
неговата зачестеност се зго-
лемува со возраста. До нео-
дамна, дијабетес тип 2 беше 
ретко заболување кај децата 
и адолесцентите, но станува 
се почеста и помеѓу младата 
популација.
Исхранта  богата  со такана-
речени рафинирани шеќе-
ри,кои се наоѓаат во белото 
брашно, колачите и слично 
бараат од панкреасот за 
кратко време да произведува 
големи количини на инсулин. 
Панкреасот  континуирано 
произведува големи коли-
чини инсулин и со текот на 
времето се исцрпува, а клет-
ките повеќе не реагираат на 
инсулинот или стручно кажа-
но стануваат резистентни. 
Така настанува инсулинска 
резистенција.

Друри форми на дијабетес

Гестациски дијабет – покаче-
на гликемија која се дијагнос-
тицира за време на бреме-
носта, а е предизвикана од 
хормоналните промени,но 
и генетските фактори и на-
чинот на исхраната. Хормо-
ните од плацентата допри-
неусуваат за инсулинската 
резистенција во вториот и 
третиот триместар од бреме-
носта.Ова е нормална појава 
и се јавува кај сите бремени 
жени,но некои од нив не мо-
жат да произведат доволно 
инсулин и кај нив се јавува 
гестационален дијабет.
Други ретки и специфични 
типови на дијабет се: генет-

ски дефекти на бета клетки-
те во панкреасот, генетски 
дефекти на инсулинската 
секреција, болести на егзо-
криниот панкреас, дијабет 
предизвикан од лекови, ин-
фекции и одредени генетски 
синдроми.

СИМПТОМИ
Најчести симптоми кај двата 
типа на дијабетес се зголе-
мено чувство на жед, често 
мокрење, сува уста, постоја-
но чувство на глад, замор, 
слабеење, чести инфекции, 
заматен вид, бавно заздра-
вување на раните и чувство 
на пецкање во рацете и но-
зете.
Кај лица со дијабетес мели-
тус тип 1, симптомите често 
започнуваат ненадејно и 
драматично. За него е ка-
рактеристична состојбата 
– дијабетична кетоацидоза-
,која е животно загрозувачка.
Првичните симптоми на дија-
бетична кетоацидоза вклу-
чуваат гадење, повраќање, 
замор и болки во стомакот 
(особено кај децата). Бидејќи 
телото се обидува да го ре-
гулира вишок киселина во 
крвта (ацидоза), дишењето 
има тенденција да стане 
длабоко и брзо, а здивот ми-
риса на овошје и ацетон. Без 
третман, дијабетичната кето-
ацидоза може многу брзо да 
напредува до кома и да завр-
ши со смрт.
Од друга страна пак, луѓето 
со дијабетес тип 2 не мора 
да покажуваат симптоми со 
години, дури и децении, пред 
да бидат дијагностицирани, 
бидејќи истите можат да би-
дат многу субтилни.

ДИЈАГНОЗА

Дијагнозата се поставува 
со мерење на глукозата во 
крвта. Тоа може да се изведе 
на некој од следниве начини: 
- Random blood gluose test - 
мерење на глукозата во било 
кое време после оброк. Без 
разлика кога е последниот 
оброк, доколку нивото на 
шеќер е повеке од 11 ммол/л 
тогаш тоа значи дека постои 
дијабетес
- Fasting blood glucose test 
- мерење на глукозата кога 
последниот оброк е прет-
ходната вечер.Вредноста на 
шеќерот во крвта до 5.6 ммо-
л/л е нормална вредноста. 
Вредности од 5.6-6.9 ммол/

се се смета како предијабе-
тес.Вредност поголема од 7 
ммол/л на две пооделни ме-
рења е потврда дека постои 
диајбетес.
- HbA1C - мерење на т.н. хе-
моглобин А1Ц (HbA1C), кој го 
открива просечното ниво на 
шеќер во крвта во претходни-
те два до три месеци. Вред-
ност до 5.7% е нормална. 
Вредност од 5.7%-6.4% по-
кажyва предијабетес, а вред-
ност од 6.5% и повеќе на две 
пооделни мерења покажува 
дека постои дијабетес.

КОМПЛИКАЦИИ ОД 
ДИЈАБЕТЕСОТ

Пациентите со дијабетес че-
сто имаат компликации,кои 
се карактеризираат со оште-
тување на ѕидовите на крвни-
те садови:вените, артериите 
и капиларите.Во зависност 
од тоа кои крвни садови се 
зафатени, компликациите на 
дијабетот се поделени се на 
две големи групи:микрова-
скуларни и макроваскуларни 
компликации.

- Микроваскуларни компли-
кации  т.н дијабетична ми-
кроангиопатија
Тоа е заболување на малите 
крвни садови кај пациенти со 
дијабетес. Во зависност кој 
орган е засегнат тие имаат 
различни имиња и различно 
се манифестираат клинички.
Така на пример: поимот ре-
тинопатија  се однесува на 
заболување на малите крвни 
садови во очите и се мани-
фестира со нарушување на 
видот. Нефропатија е бо-
лест на крвните садови во 
бубрезите и се манифести-
ра со нарушена функција на 
бубрезите.

- Макроваскуларни комп-
ликации т.н. дијабетична 
макроангиопатија
Тоа е заболување на големи-
те крвни садови кај пациенти 
со дијабетес и најчесто ги за-
фајќа големите крвни садови 
на нозете, срцето и мозокот.
Диајбетичната макронагио-
патија на долните екстре-
митети се манифестира со 
следните симптоми;
▪  болка и грчеви во нозете
▪  осет на трнење
▪  дистрофични промени на 
кожата
▪  интремитентна клаудика-
ција (болка во нозете при 
движење и исчезнување на 
болката при мирување)

▪  трофични улкуси
▪  некроза (во најнапредната 
фаза на болеста)
Дијабетичната макронагио-
патија на крвните садови во 
срцето се манифестира  како 
коронарна срцева болест со 
акутна форма (миокарден 
инфаркт) и хронична форма 
(ангина). Може во поблагите 
форми да се манифетсира 
со:
▪  аритмија (пореметување 
на срцевиот ритам)
▪  недостаток на воздух
▪  тахикардија (забрзување 
на срцевиот ритам))
▪  несвестица
▪  брадикардија (успорување 
на срцевиот ритам)
▪  ектрасистоли
▪  вртоглавица

Кај пациентите со дијабетес 
постои исклучително висока 
веројатност за повторен мио-
кардијален инфаркт. Смрт-
ност ризик од срцев удар 
кај пациенти со дијабетес е 
2 пати повисока отколку кај 
луѓе без дијабетес. 

Дијабетична макронагиопа-
тија на мозочните крвни са-
дови, се јавува кај 8% од па-
циентите. Може да се покаже 
како хронична церебрална 
исхемија или исхемичен 
мозочен удар. Веројатно-
ста на цереброваскуларни 
компликации од дијабетес е 
зголемена 2 до 3 пати во при-
суство на хипертензија.

Кај дијабетес мелитус тип 1 
доминира микроангипатија, 
а кај дијабетес мелитус тип 2 
-макроангипатијата.

Смртноста од кардиова-
скуларни компликации кај 
пациенти со дијабетес до-
стигнува 35-75%. Од нив, 
околу половина од смртните 
случаи се јавува од миокар-
ден инфаркт, 15%  од акутна 
церебрална исхемија. Клучот 
за спречување на дијабетич-
на макроангиопатија е да се 
одржува оптимално ниво на 
глукоза во крвта и крвниот 
притисок.

ПРЕВЕНЦИЈА НА 
ДИЈАБЕТЕСОТ

Постојат сигурни докази дека 
правилните животни навики 
го превенираат дијабетесот 
дури и при генетски ризик.

-  Физичката активност е мно-
гу важен фактор како превен-
ција за појава на дијабет. Се 
препорачува најмалку 40 ми-
нути физичка активност 2-3 
пати во неделата за заштита 
од појава на дијабет

- Правилна умерена исхрана 
со разноврсна здрава храна   

- Идентификување и отстра-
нување на другите ризик 
фактори како што се:пушење 
цигари, хипертензија и дис-
липидемија

ТРЕТМАН НА 
ДИЈАБЕТЕСОТ

Лековите кои се користат за 
намалување на глукозата т.н. 
орални антидијабетици при-
паѓаат на неколку различни 
групи:
•   Bigvanidi (Metformin)
• Деривати на Sulfonilureа 
(Diabinese, Amaryl)
•  Инхибитори на alfa-
glukozidaza
•  Tiazolidindioni (TZD)
•  DPP-4 инхибитори
•  GLP 1 рецептор агонисти

Доколку станува збор за 
дијабетес тип1 тогаш един-
ствениот третман е инсулин. 
Додека кај дијабетес тип2, 
третманот започнува обично 
со орални антидиајбетици, 
но доколку не може да се 
регулира глукозата на тој 
начин, во терапијата се до-
дава и инсулин. Инсулинска-
та терапија ја има во повеќе 
форми, но вообичаениот 
третман опфајќа инсулин 
со продолжено дејство како 
на примиер Insulin Lantus и 
со краткотрајно дејство како 
на пример Insulin Humalog.
Вообичаениот третман по-
дразбира инсулинот со про-
должено дејство  да се даде 
навечер, а инсулинот со 
краткотрајно дејство се дава 
три пати на ден, со оброците.
Покрај оваа комбинација на 
третман со инсулин,постојат 
многу други,кои лекарите 
може да ги препишат во за-
висност од потребите на па-
циентот.
Целта на терапијата е да се 
задржи нивото на шеќер во 
крвта што е можно поблиску 
до нормалното, со што се 
спречуваат компликациите,а 
со тоа и смртноста од дија-
бетесот.

Вие и Вашето Здравје

глукозата да се задржува во 
крвотокот наместо да оди во 
клетките и се манифетсира 
со хипергликемија.Од вкуп-
ната популација на пациенти 
со дијабетес, 5-10% страда-
ат од тип 1 и се луѓе на мла-

Dr.Valentina Peeva 
MD,MSc, FRCPC

Associate Professor 
Internal Medicine Specialist

уништувајќи најчесто повеќе 
од 90% од истите. Како ре-
зултат, панкреасот произве-
дува малку или воопшто 
инсулин,што води до тоа, 
глукозата да се задржува во 

Дијабетес Мелитус
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After 10,300 dentures Victor Minas is still smiling

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

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

admin@victorminasdentures.ca                 smilecorp.com               

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

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

• All Insurance plans accepted

• Flexible payment options

• Seniors discount

• Same day repairs and relines

• Evenings and weekend
  appointments available

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

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

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

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

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

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

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

117 Kendalwood Rd, Whitby

(905)

721-2797
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МАКЕДОНЦИТЕ ВО АЛБАНИЈА ВО ПОСЛЕДНИТЕ ГОДИНИ СЕ СООЧУВААТ СО 
АГРЕСИВНА ПОЛИТИКА ОД СТРАНА НА БУГАРИЈА ЗА НИВНА АСИМИЛАЦИЈА

Во емисијата “Конак” на албанската телевизија СОТ7 
гостуваше претседателот на Македонската алијанса 
за европска интеграција (МАЕИ), Васил Стерјовски. Во 
емисијата беше потенцирано агресивното однесување на 
Бугарија за асимилирање на Македонците во Албанија. 
Покрај другото, во емисијата од страна на Стерјовски беше 
објаснет историскиот процес кој доведе до тоа Македонците 
во Албанија, во последните години, да се соочуваат со 
бугарската политика за нивна асимилација.
Во однос на тоа како албанската држава реагира на оваа 
агресивност на бугарската држава, Васил Стерјовски 
истакна дека „…Ова бугарска политика на терен последните 

години се одвива со молчење на Албанија, во повеќе 
наврати и со нејзина помош, се со цел Албанија да не 
биде попречена од страна на Бугарија, за да го започне 
преговарачкиот процес за членство во ЕУ.
Така и беше признато непостоечко бугарско малцинство 
во 2017 година, без исполнување на ниту еден критериум 
за постоење на едно малцинство, кога Албанија во 
последен момент попушти пред заканите на Бугарија за 
вето за започнување на преговорите за членство во ЕУ“. 
Погледнете го целото интервју на претседателот на МАЕИ, 
Васил Стерјовски.

РЕАКЦИЈА ОД МАКЕДОНСКО ДРУШТВО “ИЛИНДЕН”-ТИРАНА НА ОБИДОТ ЗА 
БУГАРИЗАЦИЈА НА МАКЕДОНЦИТЕ ВО ГОЛО БРДО

Деновите пред новогодиш-
ните празници од страна на 
бугарските пропагандисти 
во Република Албанија, беа 
искористени за нов обид за 
барање на Бугари во селата 
во Голо Брдо. Имено, конзу-
лот на бугарската Амбасада 
во Република Албанија де-
лел новогодишни пакетчиња 
на учениците од школото 
“Елез Кочи“ во Мало Острени 
и на учениците во школото 
“10 покојници” во Требиштe, 
област Голо Брдо.
На ваквите активности од 
страна на Македонците во 
Голо Брдо е остро реагирано, 
а бројни реакции пристигнаа 
и до Македонско друштво 
“Илинден“-Тирана.
Во нив се вели дека подла 
и необјаснива е акцијата 

на Бугарската амбасада во 
Тирана, која  делењето на 
новогодишни пакети на уче-
ниците од школото “Елез 
Кочи“ во Мало Острени и на 
учениците во школото “10 по-
којници” во Требиштe, во об-
ласта Голо Брдо претставува 
уште еден акт за пропаганд-
ни цели од страна на прет-
ставниците на бугарската 
амбасада. Според реакциите 
на жителите на селата Ост-
рени и Требиште, со ваквата 
активност насочена директно 
кон учениците на училишта 
во селата во Голо Брдо, се 
скрнави и историската ви-
стина дека во мугрите на 
4 март 1916 година, томку 
бугарските сили за време 
на бугарската окупација на 
Голо Брдо, ги заробиле Елез 

Кочи и Ќазим Дука од село-
то Големо Острени и после 
брутално мачеше  живи ги 
закопале во близина на ре-
ката во село Верница, Голо 
Брдо. Кога се има предвид 
дека едно од училиштата 
каде Бугарската амбасада ги 
делела пакетчињата на Ма-
кедончињата го носи името 
на Елез Кочи, крвнички убиен 
од бугарските крвници, јасна 
е пораката дека Бугарите са-
каат да им порачаат на мла-
дите генерации Македонци 
од Голо Брдо дека тие треба 
да си ја заборават историја-
та и жртвите од бугарските 
ѕверства.
Ваквата постапка на Бугар-
ската амбасада, според Ма-
кедонците во Голо Брдо, е 
недозволива и не смее да се 

повтори.
Македонско друштво “Илин-
ден“-Тирана и весникот 
“Илинден“, како репрезенти 
на Македонците од Албанија 
се солидаризираат со број-
ните реакции на македонско-
то население во Голо Брдо. 
Воедно, сметаме за потреб-
но на светската јавност да 
ѝ ја пренесеме пораката на 
Македонците од Голо Брдо 
во која јасно се отсликува ма-
кедонското чувство на Маке-
донците од Голо Брдо, од кои 
беше побарано да признае 
дека е бугарско. Македон-
ците во Република Албанија 
говорат дека отсекогаш биле 
Македонци и никогаш нема 
да бидат Бугари!
Меѓутоа, ниту теа јасно де-
кларирање на Македонци-

те во Албанија, не ја запре 
крајно подлата намера на 
Бугарската амбасада да ја 
замајува светската јавност 
дек Македонците се Бугари, 
а со ефтина пропагандис-
тичка акција да се обидува 
на македонските деца со но-

вогодишни пакетчиња да се 
обиде да им ја избрише ме-
моријата за крвничките Буга-
ри кои ги убивале патриотите 
како Елез Кочи и Ќазим Дука.

СТОЈКО СТОЈКОВ: ЗОШТО Е ТОЛКУ ТЕШКО РАДЕВ И БУГАРИЈА ДА 
ПРИЗНААТ МАКЕДОНСКОТО МАЛЦИНСТВО?

Македонците во Бугарија 
реагираат на изјавата на 
претседателот Румен Ра-
дев кој ги праша македон-
ските власти зарем било 
толку тешко да „додадете 
еден, единствен збор – „Бу-
гари“ во Уставот на Репу-
блика Македонија“.

Стојко Стојко од партијата 
ОМО “Илинден”-Пирин пра-

шува не е ли бесрамност 
вакво прашање да поста-
вува лидер на земја која во 
својот услов нема ставено 
нема ставено ниту едно 
малцинство и се оспорува 
постоењето на малцинства-
та.
Би го прашал Радев кој знае 
да ги прима Бугарите од 
странство но не најде вре-
ме за средба со бугарските 

државјани со македонска 
самосвест, зошто е толку 
тешко да го признаете ма-
кедонското малцинство.

Тоа е ваше задолжение што 
следи со меѓународните об-
врски. Дали мисли дека со 
тоа што отворено го негира 
постоењето и правата на 
македонското малциство 
му помага на своето ба-

рање Бугарите во Македо-
нија да бидат поставени и 
привилегирани во Македо-
нија -прашува Стојков за 
„Pressing TV“.
Тој е убеден дека не по-
мага во решавањето на 
проблемите со тоа што тој 
и Бугарија отворено водат 
непријателска политика 
против Македонија и ма-
кедонската нација. Радев 

лаже – Македонија не од-
бива да ги стави Бугарите 
во Уставот, само немајќи 
доверба во Бугарија ветува 
дека тоа ќе го направи пред 
влегувањето во ЕУ – дода-
ва Стојков.

КОГА РЕЖИМОТ СЕ ОБИДУВА ДА ГО ИЗБРИШЕ ЦЕЛОТО ТВОЕ ПОСТОЕЊЕ, НЕ СМЕЕШ ДА БАРАШ 
ИЗГОВОРИ ЗА НЕАКТИВНОСТ ИЛИ ДА ОБЈАСНУВАШ ЗОШТО „НИШТО НЕ МОЖЕ ДА СЕ СТОРИ“. МОРА 

ДА СТАНЕШ И ДА СЕ БРАНИШ СЕБЕ И СВОЈОТ НАРОД. НАШЕТО ИМЕ Е #МАКЕДОНИЈА. РАЗБУДЕТЕ СЕ, 
И ПОМОГНЕТЕ НИ ДА СИ ГО ВРАТИМЕ.
- БИЛ НИКОЛОВ, ПРЕТСЕДАТЕЛ, ММДЧПTWITTER.COM/BILLNICHOLOV
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ПАТРИОТСКИОТ ВОЗНЕС НА МАКЕДОНЦИТЕ ВО ДИЈАСПОРАТА   (2)
По инаугурацијата на 
ОКМ ( ослободителниот  
комитет на Македонија)  во 
Шведска, 1962 година веќе 
започнуваат и трнливите 
работи. И тоа по обичај 
или традиција, или пак по 
некаква македонска клетва 
или можеби некое наше 
проклетство , за нашите свети 
работи никако да не тргнат 
кон македонската виделина. 
Претседателот Димко 
Нечевски, Миле Илиевски 
и Драган Богдановски  како 
најекспонираните емигранти  
и окамовци во тоа време 
, ќе треба да се борат 
пожртвувано прво против таа 
клетва изречена од некои 
пророци што ќе ги попречува 
нивните дејствувања, ќе 
биде еден пресуден момент 
на храбро и величествено да 
се застане цврсто на светото 
дело македонско на кое се 
посветуваме сите.  Ако се 
има храброст и смелост 
нема клетва што ќе може 
да го попрече  патот кон 
слободата македонска. Тоа 
звучи исто  како бедниот кога 
се теши  со  зборовите: “Ако 
клетвата нее од Бога, таа не 
е страшна и вистинита”. Или 
како што ќе напише Војдан 
Чернодрински  во драмата 
“Духот на слободата”, “ 
јас клетва сум дал да се 
борам  за слободата на 
татковината”. Иста таква 
клетва дале и членовите на  
Ослободителниот Комитет 
на Македонија (ОКМ). 
Значајните и основни начела 
и принципи на Комитетот се 
следниве:...Пред се да ги 
организира македонците во 
светот, избркани од својата 
поробена и распарчена 
земја-македонија ,  имајќи  ги 
предвид многуте претенденти 
на оваа и фалсификатори  
на македонската историја 
и нација, граници и слично. 
Комитетот ќе ги штити и 
застапува сите интереси 
на оваа земја и народ 
без никакви предрасуди 
или узурпација од било 
која страна. Главна и 
примарна цел на овој 
Комитет (заедно со неговите 
организации) е: да се бори 
против секоја тиранија над 
македонската слобода, како 
и комунистичките влијанија, 
шовинизмот, сепаратизмот 
и слично. Како и да ги 
организира и здружува 
сите македонци во светот 
кои имаат отворени срца 
и патриотски чувства за 
Македонија.
Членовите во извршниот 
одбор имаат патриотска 
заложба до максимум да ги 
постават своите идеолошки 

определби како приоритетна 
поставеност и основа со што  
како прво ќе се заштитуваат 
и бранат интересите на 
Македонија и македонците, 
било каде тие да живеаат. 
Вакви и идентични ставови 
комитетот ќе превзема 
и во иднина, и таквата 
постојана заложба ќе 
треба да се справува 
со фракционерските 
раздвижувања што ќе 
се јават покасно, тие 
провокациски влијанија, 
иницирани   однадвор и 
одвнатре, од странските 
набљудувачки  сили но и 
од лична  нетрпеливост,  
завидливост, егоизам, 
различни идеолошки 
гледања и друго, а сето тоа 
ќе ја отежнува и заслабнува 
работата на здружението.
И колку да сакаме сето тоа 
да миниува во онаа насока 
на која сметаа челниците, 
сепак не се по чувствува  
како  кохерентен чекор. 
Во извршниот одбор на 
новоформираниот Комитет 
ОКМ Ослободителен комитет 
на Македонија, кој ќе треба 
да ги вознесе, воздигни и 
обедини македонците во 
Европа и светот избрани се 
следните лица:

-Димко  Нечевски, 
претседател, Копенхаген, 

Данска
-Б. Мицковски, Малме, 

Шведска
-М. Цветковски, Малме, 

Шведска
-П. Неделковски, 

Копенхаген, Данска
-Миле Илиевски, Готебург, 

Шведска
-Ристе Недановски,  
Трелебург, Шведска
-Крио  Шамбевски, 

Трелебург, Шведска 
Користам белешки од книгата 
“Документи за македонското 
национално движење во 
дијаспората (ОКМ-ДООМ и 
НОФМ) чии автор  е Миле 
Илиевски, оваа книга, том 
еден  во која има приказ  
за  позначајни појави во 
организираните активности  
со што и  ни    открива дури 
и некои конспиративни 
работи недостапни за 
јавноста. Потпирајќи  се 
на информациите што ми 
стојат на располагање 
можам да констатирам  дека 
расколот меѓу челниците на 
овие движења  започнува 
некаде во 1963 и 1964 
година, само две години од 
неговото формирање на 
ОКМ.  Забрзано почнува да 
се насетува воиствената 
борба за превласт или 
отворање на простор за 
себе, свое издигнување 

или лична завидливост  или 
дури љубомора. Челниците 
на ОКМ ја префрлуваат 
вината едни на други, а 
не е ни најмалку скриена 
инволвираноста на УДБА и  
на други  тајни служби кои 
имаат за задача сета онаа 
усилба  на Комитетот да ја 
направат како невозможна 
мисија. Тоа е една од 
причините  да се стави 
застој  на сето дејствување 
кон македонската кауза, 
злосторството на УДБА но 
и на други тајни служби   
неможат да бидат како 
единствена пречка, кога 
тука се гледа дека има 
проблем во меѓусебното 
разбирање, што се разлог 
на личните ривалства и 
самобендисаност. Сето 
тоа се сведува околу 
весникот “Македонија”, 
чии уредник е сега Миле 
Илиевски, се прават напори 
да се дискредитира  и да 
ја  омаловажи неговата 
уредувачка способност. 
Но Миле Илиевски е човек  
кој се одликува со голема 
духовна  смисла, силна волја  
и способност,  непоколеблив  
борец со цврст карактер 
и непопустлив, тој ќе ја 
искористи сета своја енергија 
и храброст да ги засени 
сите тие штетни влијанија 
што доаѓаат по нарачка 
однадвор. Неговата железна 
волја управува со неговите 
свесни постапки , одлуки  и 
решенија  само тој самиот 
може да одлучи по свој 
сопствен избор кој правец 
да го избере несомнено што 
може да се случи потоа. 
Заканите што доаѓаа кон 
него неможеше никако некој 
да ги игнорира па нити така 
лесно да ги прифати. Само 
Миле, тоа безмилосно и 
малициозно однесување 
на некои  одредени лица 
, тој ќе ги прифати онака 
смирено но цврсто и храбро 
знаејќи дека ќе треба да води 
битка со некакви сили , но 
ќе покаже смирен карактер, 
без да помислат дека тој е 
само една немоќна старица, 
на крајот неговиот херојски 
дух ќе ги победи сите овие 
превирања. Миле Илиевски 
е член во сите македонски 
комитети и се смета како 
еден од највлијателните 
македонци во дијаспората 
кој ќе остане со неговите 
вечни и возвишени народни 
идеали за македонските 
интереси, и по сите закани  
од секакви организации, 
здруженија, тајни служби и 
личности тој ке биде столбот  
на движенијата ОКМ,ДООМ 
И НОФМ. Така ќе запише 

и рецензистот на книгата 
“документи За македонското 
национално движење во 
дијаспората ОКМ,ДООМ И 
НОФМ” Александар Донски  
“Од  сите овие документи се 
стекнува впечаток дека  ОКМ 
,ДООМ и НОФМ,  (со извесни 
осцилации) биле солидно 
организирани субјекти, 
со своја организациска 
структура, финансиски 
извори, печатени медиуми и 
стратегија во дејствувањето. 
Од оваа документација кај 
читателот може да се создаде 
прилично јасна слика како 
дејствувале најзначајните 
емигрантски организации 
во дијаспората чија цел 
била слободна, независна 
и обединета Македонија. 
Од писмата согледуваме 
дека членовите на ОКМ, 
ДООМ и НОФМ  воделе 
лавовска  борба против 
странските антимакедонски 
пропаганди: југословенската 
, големосрпската, грчката 
и бугарската. Истовремено 
тие се бореле да придобијат 
што поголем број Македонци  
во своите редови, како и да 
придобијат симпатии пред 
значајни странски субјекти”.
Александар Донски го дели 
и нашето мислење дека 
ние слободно можеме 
да го прогласиме  Миле  
Илиевски  како главен 
атрибут  на политичката 
сцена на македонските 
организации во Европа со 
самоспозната духовност,  
иако  тој од југословенските 
орди  ќе биде прогласен за 
антидржавен елемент,но 
тој ќе остане поразличен 
од другите, по  постапките 
, по размислувањата и по 
неговата храбра одлучност. А 
сето тоа  поради   задоеноста   
со љубовта за својата 
таткова земја Македонија. Во 
македонските гради,  во која 
средина  се  вклопува и Миле 
Илиевски непрестано тлее 
оној нескротлив патриотски 
оган и тој ќе биде подготвен 
да жртвува се за народниот 
идеал. Како негово 
завештание Миле Илиевски 
се потсетува на зборовите на 
Крсте Мисирков кој вели: “Дај 
боже, сега пролеаната крв 
да послужи како завет меѓу 
живите, кои се должни пред 
таа крв да се заколнат за една 
заедничка културна работа, 
за полза и среќа за нашата 
заедничка многу напатена 
татковина-Македонија “.
Таква заклетва , такво 
завештание си поставил 
на себе и Миле Илиевски. 
Како млад во редовите на 
Југословенската народна 
армија тој почнува да ја 

осознава вистината дека 
му припаѓа на погрешна 
средина. Тој мора да се 
ослободи од тој  круг што е 
опкружен со презир на она   
вештачко  југословенско 
“братство и единство “ што 
беше само чиста  фарса со 
што им се миеја  мозоците 
на младата генерација дека 
оваа за нив чунки е “ветената  
земја”, со многу опортунизам, 
но за Миле смртта ќе биде 
поблага од ропството  
одколку да служи   за туѓи 
интереси. Нема дилеми 
тој се наоѓа  пред голема  
одлучност, да остане во оној 
лавиринт на “братството” 
или да направи потег  кон 
патот на гоцевата визија, 
оти таа нуди нешто ново, 
нешто поинакво со многу 
надеж.  Несомнено  тој ќе го 
одбере второто. Тој е млад, 
бодар, витален и полн со 
позитивна енергија, доволно 
зрел да го донесе крајниот 
заклучок. Политиката колку 
што навлегла длаболко 
во неговите соништа, 
брзиот потег го прави ја 
напушта армијата, односно 
пребегнува  и брзо ќе се 
најде во логорот во Грција и 
од таму ќе започне неговата 
одисеја на гладијаторска  
борба за Македонија, за 
правдината на што тој 
верува.
И така тој брзо се 
вклопува во средината на 
македонската емиграција  
и ќе остане доследен на 
македонското свето дело 
а неговите активности и 
ангажирања во македонските 
организации  ќе ги извршува 
по свој личен став, а не 
диктирани  од страна  на 
определени туѓи фактори. 
Историските моменти што 
ги круниса македонскиот 
народ ќе му бидат појдовна 
точка за да може, доколку 
навистина ќе може да ги 
реализира неговите основни 
замисли што си ги има 
оддамна  поставено како 
залага. Миле практично ќе 
членува во сите македонски 
организации и движења, но 
ќе има доста важна позиција 
во нив, а како клучна 
определба ќе му бидат 
печатените изданија  
на кои ќе биде уредник 
за долго време, а 
преку печатените 
страници ќе може да ги 
сигнализира неговите 
идеолошки ставови. 
Во тоа тој успева и 
неговите успеси по 
некои забележуваат 
високи резултати. 
Македонскиот отстрел 
започнал многу порано 

а сега само се појавуваат 
спасителите ако тоа му 
успее. Не е лесна и тешко 
остварлива е македонската 
мисија но некој ќе  треба да 
ја преземе цврсто и храбро 
само со свои чекори. А 
како тоа отпочнува и се 
спроведува укажува оваа 
поговорка: “ Патувањето 
со илјада милји започнува 
со еден чекор” (Лао Цу). 
Такви смели и одлучливи  
чекори ќе преземат многу 
наши во емиграцијата 
насекаде во светот водени 
од големите мечтаења за 
Македонија,   за да можат да 
ги претворат сите тие мечти  
во стварност. Тоа трагање 
по оние недофатливи  
мечти, копнежи и желби ќе 
се обидат да го направат 
меѓу стотиците македонци, 
Драган Богдановски, Миле 
Илиевски, Димко Нечевски 
и други европејци од 
македонска националност. 
Македонскиот гордиев јазол 
не може    никој да го одврзе 
сам (само ако си Александар 
Македонски) затоа ќе биде 
потребно здружување, 
обединување, а тоа може да 
се постигне само ако имаме 
заеднички интереси околу 
македонската кауза. Една 
Африканска поговорка вели: 
“Ако сакате да одите брзо 
одите сами, ако сакате да 
одите далеку, одите  заедно”.
Здружувањето на 
македонците емигранти  
нема да биде само така 
сложена  и едноставна 
работа, за што ќе рече Крсте 
Мисирков :”Религиозните 
пропаганди можат да имаат 
нешто против здружувањето 
на македонската 
интелегенција и народот 
само од национални 
причини”.  Ваквите причини  
за нас се познати со векови, 
никогаш да ги искорениме, 
дај боже  кога ќе се отстранат 
причините белким  ќе 
исчезнат  и последиците.
продолжува

ГОРНАН  ЈОВАНОВСКИ

ХУМАНИТАРНА АКЦИЈА НА "РИВЕР САЈД" ПРИ МПЦ СВ.ИЛИЈА
 Во соработка со банката за храна од Мисисага, 
пензионерското друштво "Ривер сајд" при МПЦ Св.Илија 
организира хуманитарна акција "FOOD DRIVE" за 
собирање на храна за семејства на кои им е најопходна во 
овие скудни моменти. Помогнете ни со вашите дарувања 
да ставиме божикна насмевка кај повеќе лица. Вашите 
донации ќе можете да ги донесете во црквата Св.Илија во 

секое време. Среќни празници!
Senior Citizen Club-Oakville &Mississauga "River Side" in 
cooperation with Mississauga Foodbank is organizing FOOD 
DRIVE collecting food for the people in our community. Help us 
to put smile to someone face. Bring your non-perishable items 
to the St.Ilija Macedonian church. Your donation will be gladly 
appreciated!
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AS9100C & ISO9001:2008 Certified

VAC DEVELOPMENTS LTD

2270 Bristol Circle, oakville Ontario L6H 5S3

Bill Hristovski

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

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

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

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

Manual Machinist
Oakville, ON • Full-time

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

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

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

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

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

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

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

passion and enthusiasm for manufacturing quality products.

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

VAC Developments Ltd careers

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

http://www.vacdev.com
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СЛАВЕ КАТИН, публицист

Секоја година има свое вре-
ме и свое бреме. Годината 
што измина (2021) ќе ја па-
метам по Ковид 19, во која, 
за жал, засекогаш не напу-
штија одреден број другари 
и пријатели. Но, 2021 година 
сакам да ја паметам по убави 
работи, а тоа е што, заедно 
со семејствата на нашиот 
син Александар и ќерка Да-
финка го прославивме мојот 
80-ти роденден во Охрид. 
Тие беа незаборавни мигови 
за мене и за мојата сопруга 
Нада. По тој повод излезе од 
печат делото  „Творештвото 
на Славе Катин“ од Душан 
Ристевски-Македон од Сид-
неј, Австралија. Со нашето 
доаѓање во Канада, пак,  да ја 
видиме нашата втора татко-
вина, имавме можност да ја 
промовираме монографијата  
„Семејството Видиновски“ 
и „Македонците во светот“, 
како и „Творештвото на Сла-
ве Катин“. Меѓутоа, најсреќни 
моменти за мене беа кога 
бев информиран дека Бор-
дот на ОМД од Вашингтон 
одличил да ми го додели 
врвното признание „Награда-
та за животно достигнување“ 
за 2022 година. Тие ми беа 
прекрасните и светли мигови 
во животот во оваа година 
што изминува. Затоа поса-
кувам на секој Македонец од 
сите делови на Македонија 
наредната 2022 година да ни 
биде среќна и весела. Да се 

радуваме тука во демократ-
ска Канада и да молиле Бога  
нашата етничка  Македонија 
да ја грее македонското Сон-
це, бидејќи Македонија била 
е и ќе биде  вечна. 
Маја Доневска Ивановска:
2021 е само продолжеток од 
тоа што ми го донесе 2020-

та. Душевен Мир, стабили-
зирање и напредок на про-
фесионално ниво, целосна 
посветеност кон мојата фа-
милија и моите најблиски 
пријатели. Ми требаше дол-
ги години да сфатам дека 
не е се во квантитетот, туку 
исклучиво во квалитетот. 
Искрено се надевам дека 
идеите и проектите кои ги 
зацртав во 2021 успешно 
ќе ги реализирам во Но-
вата 2022 година. Тоа е 
мојата новогодишна желба 
за себе. А на нашите Маке-
донци им посакувам многу 
љубов, здравје, вера и на-
деж и секако исполнување 
на се она што е сонувано и 
посакано во Новата 2022.

Јана Бранова:
 Јас ќе ја памтам 2021 година 
како многу трагична бидејки 
многу луѓе изумреа поради 
појавата на вирусот Ковид 19 
кој се рашири глобално. Како 
и секој вирус и овој мутира 

и изгледа ќе се влече дол-
го време. Последиците се 
лоши. Се промени начинот на 
живеење, многу бизниси про-
паднаа и многу луѓе изгубија 
работа. Скоро 2 години но-
симе маски, држиме растоја-
ние,  се дезинфектираме и се 
вакцинираме. Постојано ни 
кажуваат како да живееме и 
што смееме и не смееме да 
правиме. Најактуелно е вак-
цинирањето кое многу луѓе 
го прифатија и се вакцини-
раа и по три пати, а има и 
голем број што не веруваат 
во вакцинирање и тоа ства-
ра проблеми зашто не мо-
жат да се вратат на работа. 
Децата и мали и големи ја 
поминаа годината со онлајн 
настава, а тоа ги изолира во 
осаменост. Малите немаа 
другарчиња, а старите уми-

раа сами. Јас лично примив 
две вакцини и постојано се 
прашувам дали е ова што се 
случува вистина или голема 

лага. Господ да ни’ помогне. 
Овој вирус ни покажа исто и 
колку е важен социјалниот 
и фамилијарниот контакт и 
колку е важно дружење и 
пријателство. Да се надева-
ме дека ќе дојде крајот на 
ова лудило. Никој нема да ја 
заборави 2021 година.

Отец Стеван Груевски од 
Свети Никола, Македонска 
општина од Скарбуро : 

Ако зборуваме конкретно за 
Р.Македонија мое мислење 
е пропаст на државата, голе-
ма економска криза, голема 
сиромаштија,голема невра-
ботеност, нема средна кла-
са само има многу богати и 
многу сиромаси, први сме во 
светот со корупција и секаков 
криминал, нема правда од 
судиите и носат одлуки не-
праведни,кој повеке ќе плати 
тој добива. Не сум прочитал 
во никоја од светските на-
ционаллни истории некој да 
бил против својата нација и 
историја. Ова може само да 
се случува со денешните Се-
верњаци Македонци. По све-
тот не’ има многу Македонци 
расеано и сите ја носиме во 
срце својата земја, но сега 
како што е повеќето сме 
изладени и разочарани од 
политиката што ја води Заев 
со неговата партија и сите не-
гови политички партнери од 
партиите. Јас како свештеник 
македонски имам контакти со 
многу бизнисмени од други 
нации и сите ги прашувам 
да инвестираат во Р.Македо-
нија одговорот е следниот: ,, 
Во државата Македонија ќе 
почне да се инвестира кога 
ќе се смени оваа власт и да 
дојде друга која нема да ја 
бие глас дека се краде и да 

нема корупција. Тука сме ние 
велат бизнисмените кога ќе 
видиме сигурност во се то-
гаш можеме да зборуваме за 
инвестиции,,. 
Бошко Рајчовски (Радио 
програма Оро Македонско 
Детроит):

Годината што одмина ,ќе 
ја памтам по промоција-
та на мојата стихозбирка 
,,Раѓање,, и ,,Тешкото,,реци-
тирани на сред село.
А од друга страна, ќе ја 
памтам по сите продажби 
на оваа Влада која се’ што 
беше национално распрода-
де. Што ќе им раскажуваме 
на нашите идни поколенија, 
а тие ќе не обвинуваат нас, 
што им дозволивме.. 

Митко Роштанковски:
Минатата година ќе ја паме-
тиме по светската пандемија 
и нашата борба со ковидот. 

Но имаше и вредни работи 
кои ќе ни останат во сеќа-
вање, затоа на сите наши 
читатели им ја честитаме 

новата година и посакуваме 
среќа, здравје и успех во жи-
вотот.

Ристо и Донка
 Трифуновски:

2021 година како и претход-
ната ќе останат да бидат за-
паметени по пандемијата и 

лошите вируси. И покрај сите 
незгоди и катастрофи што 
се случија, кои сакаме да ги 
заборавиме и да се молиме 
да не се повторуваат, а да 
ги паметиме само убавите 
моменти. 2021 година покрај 
убавите моменти доживеани 
со нашата фамилија, ќе биде 
запаметена по 30 годишни-
ната од независна Републи-
ка Македонија каде што во 
таа чест CN Tower и водопа-
дите на Niagara беа освет-
лени во црвена и жолта боја 
како нашето знаме. Тоа беше 
голема чест и гордост за на-
шата мила Македонија и ма-
кедонскиот народ. Во Новата 
2022 година посакуваме да 
исчезнат вирусите, многу 
здравје, слога и љубов меѓу 
луѓето, поново да се дружи-
ме, да се сакаме и почиту-
ваме. Среќни Новогодишни 
и Божикни празници до сите 
читатели на  “Македонија” и 
сите Македонци низ целиот! 

ПО ШТО ЌЕ ЈА ПАМЕТИМЕ 2021 ГОДИНА ?

Среќна Нова година и среќен Божик 
Ви посакува отец Трајко Босеовски со 

семејството

Среќни Новогодишно-Божикни празници        
Ви посакува отец Ангел Станчев 

                со семејството

Македонска Заедница
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LOCATIONS: 
  190 Main St. N, Markham, ON    Tel: 905 471 9100

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

New patients are welcome to our Dental Family

kozovskifamilydentistry.com  Kozovski Family Dentistry

Successful Macedonian Businesses

416 - 750 - 8080       905 - 471- 9100

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

Dental Technician  

We wish you a Merry Christmas and 
Happy New Year! Thinking of you during 

this wonderful holiday season 
and wishing you much happiness.

KOZOVSKI
FAMILY DENTISTRY
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Такси Томче Битола
Доколку имате потреба од превоз од и до аеродромите во 

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

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

Тел: 070 743 330

MakBiz.Net International 
online business directory

 of Macedonian Businesses and Professionals

Дали е заминувањето на Зоран Заев е крајот на злото во 
Македонија?

Танас Јовановски

Не верувам. И еве зошто. 
Премногу е слатка силата 
(power) кога си наоружан со 
безобразлук, алчност,  ман-
гуплак и што не друго кое 
подобро го опишува Повар-
дарскиот архиереј Агатангел 
во своите колумни во ма-
кедонските медиуми, оние 
кои не му се послушни на 
премиерот во заминување. 
Без сила (power) во рацете 
Заев не ќе може да ги задржи 
плантажите со марихуана, 
приходите од пасошите за 
врвни нарко дилери, апсења 
и судења какви што нема 
никаде во светот, дури се 
отиде до таму да се купуваат 
“народни“ пратеници.  Спи-
сокот на “остварувања“ на 
човечето од Муртино може 
да биде долг колку што може 
и да се замисли,  но јас ќе се 
осврнам само на неколку “би-
сери“ од неговото царување.

   Додека светот се спрема-
ше за “дочек“ на светската 
пандемија од Корона вирусот 
19, Заев и неговиот министер 
за здравство Венко Филип-
че се испотија во напорите 
да купат вакцини од Кина за 
македонскиот народ за многу 
повисоки цени од продажна-
та која разлика ќе ја стават 
во свој џеб. Кина го одби так-
вото пазарење. Кина е држа-
ва, не е Македонија! Во Кина 
нема корупција. Македонија 
може да го снабди цел свет 
со корупција бидејќи е рако-
водена од корупционери. И 
додека е така, нашата татко-
вина ќе биде на дното во Ев-
ропа во однос на животниот 
стандард, во дефицит на 
правда, углед, иднина...
   Во неделата на 12 декем-
ври СДСМ  одбра нов лидер. 
Димитар Ковачевски од стра-
на на Заев на членството на 
партијата и’ беше наметнат 
за нов лидер. Деновите пред 
конгресот на партијата  Ко-
вачевски од страна на Заев 
беше промовиран за нов 
лидер со тоа што го влече-
ше како дете за во градинка 
во последните средби кои 
ги имаше Заев. Ковачевски 
му се оддолжи со тоа што 
по изборот ЈАВНО му се 

заблагодари на “маестро“ 
Заев со клекнување на коле-
на  пред него! Колку долно! 
Колку глупаво! Зар партијата 
немаше ништо по солидно 
од Ковачевски?  Тој истиот 
Ковачевски пред изборот 
се фалеше дека студирал 
на престижниот харвард-
ски универзитет во САД. Се 
испостави дека неговото име 
не постои никаде во универ-
зитетската документација на 
Харвард! Ете што доби со 
Ковачевски СДСМ! Ете што 
доби државата Македонија 
со него! Лажго! Лика и прили-
ка на Зоранчо Заев. 
   Додека корупцијата цвета во 
нашата земја распродажбата 
на националните интереси 
продолжува.  Специјалниот 
посматрач во преговорите 
со Бугарија за македонската 
историја познат бугараш и 
поранешен премиер на Ма-
кедонија Владо Бучковски 
не така одамна изјави дека 
договорот е при крај и дека 
Македонија и Бугарија имаат 
заедничка историја! Се чини 
дека понатаму нема што по-
веќе да се преговара со ком-
шиите поради  тоа што нема-
ме друго што да дадеме.  Не, 
не, имаме што да дадеме. 
КОРУПЦИОНЕРИ! Колку им 

душа сака, ни дал Господ. 
Незнам дали во преговорите 
корупцинери беа понудени 
но факт е дека и таму (во 
Бугарија) цвета корупцијата! 
Таа корупција во “братска“ 
Бугарија ја држи цврсто на 
дното на Европската унија со 
години, со децении и никако 
да се поткрене погоре. Овие 
бугарските политичари не 
знаат да си го решат пробле-
мот иако е толку многу лесен 
за решавање. “Братја“ бре 
Блгари. Не  и’ ставајте вето 
на Македонија за почеток 
на преговори со Европската 
унија. Веднаш кога Македо-
нија ќе влезе   во Унијата ќе 
го заземе дното, а вие ќе се 
искачите една стапка погоре! 
Ете така “браќа“ се  помага-
ат, еден со друг, не со вето.
   Не така одамна во Тетово 
во болница изгореа 14 лица. 
Не е побарана никаква одго-
ворност од никој надлежен.  
Министерот за здравство 
Венко Филипче од “морални“ 
причини даде оставка која 
веднаш ја снема. Зоранчо 
ја скри затоа што нему лица 
како Филипче му се неопход-
ни за да се одржи на власт, 
да се продолжи со крими-
налните дејствија.  Не долго 
потоа 45 македонски граѓани 

изгореа во автобус во Буга-
рија на пат за Македонија. 
Никаква одговорност не е 
преземена ниту побарана! 
Како бре така?
   Ми се чини дека “братство-
то“ со Бугарите почна тогаш 
кога Македонската право-
славна црква предводена 
од архиепископот Стефан 
испрати писмо до Бугарска-
та православна црква со 
барање Бугарската црква да 
и’стане мајка на Македонска-
та. Тоа беше времето кога на 
власт дојде најкриминалната 
влада (СДСМ) во Македо-
нија.  Ако Македонија пре-
живее како држава, а во тоа 
силно верувам, истражувач-
ки новинари, историчари, а 
зошто да не и судски обвини-
тели, не поведат повеќе гри-
жа и објаснување кој беше 
иницијаторот (и авторот) на 
писмото до Бугарската цр-
ква. Објаснувањето тогаш 
дека Бугарската црква ќе се 
заложи за признавање на 
нашата црква не држи вода. 
На кратко, јас би го објаснил 
тоа – давање муниција на Бу-
гарите да продолжат и го зго-
лемат притисокот и уцените 
врз Македонија. Што се слу-
чи најдобро може да објасни 
нашата Црква односно по-

главарот Стефан. А од Цр-
квата ниту збор! Единстван 
е повардарскиот архиереј 
Агатангел кој храбро стои во 
одбрана на македонските на-
ционални интереси! Се чини 
деку нему денешните власти 
не успеаја да му стават дак-
теип на устата. 
После сево ова речено имам 
обврска да одговорам на 
прашањето од насловот.  Еве 
вака: Зоранчо Заев сеуште 
е премиер на Македонија.  
Овој,  Димитар Ковачевски 
кој го посади Зоранчо Заев 
е лика и прилика негова. Со 
Ковачевски на чело конците 
на корупцијата и кримина-
лот и понатаму ќе ги влече 
Заев, што значи ништо не е 
променето. Единствениот 
начин на кој би се излегло од 
оваа криза во неограничени 
размери е предвремени пар-
ламентарни избори. Ќе упо-
требам збор од  вокабуларот 
на Заев – злото е СДСМ. Во 
демократска земја никој не 
може да биде на власт ако ја 
нема подршката на мнозин-
ството! Тие се луѓето кои го 
подржуваат Зоран Заев и во 
добро и во лошо. И ќе продо-
лжат така се’ додека ги ста-
ваат личните интереси пред 
општествените.
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Contact me for a Quote today or scan the QR code below.

I am proud to o�er you services in English and Macedonian language 

Ivan Gjorgiev  
Williamsburg Town Centre Agency  
1187 Fischer-Hallman Road, Unit 606, Kitchener, ON

(226) 444-0063  

igjorgiev@allstate.ca

COMBINE 
INSURANCE AND SAVE = $734*

+
+
+

+
+
+
+
+

+
+
+
+
+

+
+

Terms and conditions apply. *Average multi-product discount savings is calculated using Allstate’s base rates in October 2021 for ON.  
Your savings may vary. Coverage, perils, discounts and availability may vary by region. Rates and discounts subject to change.  
Trademark owned by Allstate Insurance Company used under licence by Allstate Insurance Company of Canada. ©2021 Allstate Insurance Company of Canada.  
009E | 213397 | 11-21

Now providing 
Home and Auto Insurance

to our community

Every policy comes with a person you can count on

Get a quote. It’s fast, simple, and could save you money

Successful Macedonian Businesses
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Вицови
Афоризмите 

на
Ташко 

Кубановски

Нова Година

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

Жена ми е 
зад воланот 

Полицаец запира 
автомобил за проверка.
– Добро вечер! – вели 
полицаецот.
– Дооообррa вечер – 
одговара возачот на 
возилото.
– Вие како да сте пиеле 
алкохол ми се чини?
– Пиев, пиев… дааа…
– Што пиевте и колку?
– Па денес ја мажев 
ќерката и пред 
церемонијата со 
пријателите испивме 
по неколку ракии за 
храброст,
 потоа во црквата 
пиевме вино, во 
ресторанот шампањ 
и после толку ги 
измешавме што веќе не 
се сеќавам.
 Ама испивме и по 
неколку литри пиво и 
пак ракија.
– Вие се зафркавате 
ли со мене? Не ли 

гледате дека ве запира 
полицаец за проверка и 
за алкохолен тест?
– А вие не ли гледате 
дека колата ми е од 
Англија и жена ми е зад 
воланот!?

Среќна Нова 
Година

Влегува Трпе мртов 
пијан во кафеана и се 
дере:
– Среќна Нова година!
Некој од страна му 
дофрлил:
– Каква Нова година во 
сред февруари бе?
– Февруари? Леле, 
Трпана ќе ме отепа, 
никогаш не сум се 
вратил толку доцна 
дома.

Каде за Нова 
Година?

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

Развод

Трпана и се жали на 
Цвета:

– Готово е, не можам да 
издржам веќе, решив ќе 
се разведам од Трпе.
– Дали сакаш да ти 
најдам добар адвокат?
– Е сега е касно, веќе си 
најдов еден поштар од 
Ѓорче.

Вакцина

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

Патарина

Во банка:
– За што земате 
кредит?
– Ќе возиме до Штип, на 
пастрмајлија…

Писмо до 
Дедо Мраз

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 лисица, 
ќе и одговара на 
карактерот… И кога 
ќе поминуваш од кај 
поштата, плати ми ги 
сметките за струја, да 
не ми ја исклучат. Фала 
однапред.

Моите цели за 
новата година

Ова е листа на моите 
цели за новата година, 
од претходните 5 
години:
2017: да ослабам 5 
кила.
2018: да ослабам 7 
кила.
2019: да ослабам 10 
кила.
2020: да ослабам 15 
кила.
2021: да ослабам 20 
кила.
2022: да се борам 
против стандардите за 
убавина, наложени од 
ова материјалистичко 
општество!

Афоризмите 

Кубановски
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,,Оро Македонско,, 
Радио Програма 

на македонски јазик

https://www.youtube.com/user/OroMakedonskoChicago

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

MACEDONIAN RADIO PROGRAM

Boshko Rachovski - Pelisterski
810-335-5552

The Third Generation of Naumovski’s Family Business
Nick Naumovski

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

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

RUST CONTROL SYSTEM

CONTACT: 
914 Pape Ave

Toronto, ON M4K 3V2
info@californiatoronto.ca

HOURS
Mon–Sun: 11am - 12am

https://californiarestobar.ca/

California Restaurant

(416) 461-1251

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

Successful Macedonian Businesses
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Macedonian Wines and Spirits Licence No. 54522

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

www.MacedonianWinesAndSpirits.com

Successful Macedonian Businesses
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Со рубликата „Поезија со 
повод“ за ваше пријатно 
празнично расположение, 
со Новогодишно-Божиќно 
поетско ехо „ќе  ги 
посетиме Вашите домови“, 
и  јануарските празници  ќе 
ги прославиме со песни 
од македонското народно 
творештво,како и од 

современата поезија. Ќе бидат презентирани песни 
за сите возрасти. Додека траат празниците, знам, ќе 
бидете слободни и возрасните и помладите; мислам 
на учениците, родителите и на сите воопшто. Време 
е за одмор и прослави во семејствата; ослободете се  
од секојдневните грижи, песните  нека ве разонодат, 
а со мислите ќе ве пренасат во родниот крај. Токму 
со новогодишни напеви и чувства, поетот и новинар, 
Миле Ангеловски, роден во Горна Бошава, ги опишува 
природните убавини на нашата татковина  Македонија, 
ќе не доближи поблиску до неа, а таму е „најсветлата  
Ѕвезда на годината“:

НОВА ГОДИНА
Појдете, појдете насекаде...И во долината,
крај оној смрзнат камен, до онаа бреза,
што со векови шуми и листа во падината
таму е, таму е за сите нас Татковината !
Застанете  деца, татковци, мајки, војници во 
сончевината:
Погледнете надолу, по онаа стрмна 
височина ...
Дали  гледате; таму засекогаш стои скована 
Татковината.
Што заборавивте, што загубивте; дали се 
сеќавате на долината,
на вашето немирно детство, опкружено со 
лекции, четива
и одбележувавте нови страни на светот од непознати 
земји ?
Пронајдете ја на картата својата Татковина !
Таму, таму е најсветлата Ѕвезда на година
Не заборавете дека далеку таму, во срцето на 
планината,
Овде на стеблото е напишано името на Татковината,
а како од најсветло злато, напишано е:
СРЕЌНА ДА ВИ Е ГОДИНАТА !

Драги читатели, -  Здраво!  Со нови сили се наоѓаме 
на почетокот од Новата 2022 година.  Ја испративме 
старата и радосно зачекоруваме во новата година.  За 
сите и насекаде да ни биде среќна, радосна и успешна. 
Но, каде и да сме, нема да го заборавиме аманетот и 
благословот на нашите  прадедовци кои знаат вака да 
честитаат со Новогодишна народна честитка:

Ајде за многу години,
в година повесели, порадосни,

со јариња, со јагниња,
со дечиња во куќите,

со бериќет низ полето.
Кај се крми да се плоди

кај се ора да се роди,
по полето вино-жито

по планини мед и млеко.
Исчекале и в година

порадосни, повесели.

Божиќниот венец ќе биде украсен од стихови и песни 
осветлени со светли свезди над Канада и Македонија. 

Една од тие светли ѕвезди го најавила раѓањето 
на Спасителот на светот,  Исус Христос. Таа 
ѕвезда гоозначува Христост како „Светлина 
на светот“ која никогаш нема да изгасне и го 
симболизира,Божик- празникот на Христовото 
раѓање кое се слави на 7 јануари според  
Јулијанскиот календар. Со Бадник  Христијаните 
се радосни, се наоѓаат во кругот на семејството 
на Бадниковата посна вечера, а на Божик сите 
одиме в црква.  Еве, токму се наоѓаме во екот на  
Божиќните празници, почнувајќи со Коледе  кога 
сите собрани околу огнот пееме:

„Коледица, меледица и по неа Василица
еднаш ни е во година, како цвеќе во градина
Коледе бабо, Коледе, дај ми едно костенче,

едно за мене, едно за другарчето.“

Оваа детска коледарска песна секако ви побуди 
спомени од  детството за Коледе во родниот крај, пеејќи 
пред куќите одевме низ улиците, чукавме по вратите, 
добивавме костени, шеќерчиња и др. Всушност, преку 

Божиќните песни ќе бидат прикажани нашите традиции 
и обичаи. Тој вид на народна поезија припаѓа во групата 
Обредни песни и се дел од нашите најстари поетски 
творби.Во нив припаѓаат и коледарските песни кои  
создавале божиќна радост во семејството и затоа многу 
се пееле. Една од нив е и детската народна песна за 
Бадник:

ЗБИРАЈТЕ СЕ ДЕЧИЊА

Збирајте се дечиња,
сред село на грејачка,

огон да си палиме
за да се изгреиме,

оти после ќе одиме,
Коледе да викаме,
костен да збираме 

за Бадник да јадиме,
Божик ќе го чекаме
и прасе да јадиме.

Обредните песни се дел од народната лирска поезија  
која е богата со песни од ваков вид што ги пеел 
македонскиот народ низ годините, а се пеат и денес. 
Тематиката од народните божиќни песни извржила 
влијание врз современото поетско творештво кое е 
видливо во песните на македонските поети. Инспирирани 
од народното творештво тие ќе создадат божиќни 
песни кои се застапени во учебниците од основните  
училишта.  Токму,во Божиќното поетско ехо кое наликува 
и позвучува на распеано македонско оро долго од 
Канада до Македонија ќе ни се придружат и поетите 
од  Македонија, при што ќе дојдат до израз нивните  
желби и пораки. Во сосема нов и современ стил ќе ни се 
придружи поетесата  Љубица  Неделковска од Скопје со 
песната:

БАДНИК
Кога се враќаше од Итака    

 „широк сокак“со алтани го послав 
 кај мене да дојдиш !
По троскот и трње  

патот паралоски  бос, си го поминал
за Бадник, со неа да бидеш!

После Бадниковата прослава, следниот ден е  
Христовото раѓање, чија важност е во тоа што на сите  

луѓе им донел мир и светлост кој „само бог може да им го 
даде“. Ѕвонливото ехо на песната ќе одекне и од Битола  
со наставничката и поетеса, Жаклина Веловска:

РОЖДЕСТВО

На Божик Тој се роди
светлост што вечно оди,

бегството од Египет
го однесе во Витлеем.

Во колиба мала,во сено и слама
Христос се роди !

Низ животот ќе не чува и води.
На Божик сите се поздравуваат:

Христос се роди - Навистина се роди !“
Коледарски колачиња мама прави
Анастасија на елката ќе ги стави.

Секое дете божиќен подарок  чека,
да е засекогаш Божик славен до века !

Во празничното славје  ќе  ни се приклучи познатиот и 
талентиран  поет за деца и новинар од Скопје,  Наум 
Попески, со:     

БОЖИЌНА ПЕСНА

Мириса темјан
босилек цвеќе

камбани ѕвонат
Божик е веќе

небесен ангел
секаде јави:

- Христос се роди
- Божик се слави.

Божик претставуваат голема радост за децата со 
доаѓањето на Дедо Мраз кој им носи подароци Во 
македонските одделенија во Торонто и Маркам, како и 
во М.У. „Св .Климент Охридски“ се изучуваа празниците, 
а учениците со стихотворби  и песни настапуваа на 
Божиќните приредби. Но, оваа година учениците од  BUR 
OAK S.S. од Маркам, каде поради Ковид- 19, часовите 
се изведуваат анлајн, на Google Class, симболично ги 
одбележаа Божиќните празници и напишаа честитка за 
нивните родители. 
Во овие празнични денови кога ни навираат мисли 
и емоции за изминатите години, ги разгледуваме 
албумите а фотографиите, не потсетуваат на старите 
добри времиња. Мислите ме водат и кон школските 
албуми каде фотографија до фотографија се редат 
генерации на ученици од повеќе училишта низ Торонто, 
Ист Јорк и Маркам, кои означуват времеплов од бурни 
настани, будат спомени од минатото како во моите 
сеќавања, така и кај поранешните учениците. Со 
нивните активности, добротворни акции и приредби, 
тие овековечуваат настани во македонската заедница. 
Значи, минатото е одраз на сегашноста;  ја надоградува 
и создава континуитет кон иднината, со цел да се 
зачува македонскиот јазик, култура и традиции особено 
кај младите генерации кои треба да продолжат со 
македонските  традиции.

Христос се роди !   - Навистина се роди ! 
Со Божиќна здравица и чаша вино да наздравиме 

за добро здравје, успех и љубов до сите Македонци 
и мир насекаде во светот.    -  Христос се роди !   -   

Навистина се роди !

-  Среќни Новогодишни и Божиќни празници.
Декември, 2021 Торонто

и  јануарските празници  ќе и  јануарските празници  ќе 
ги прославиме со песни 
од македонското народно 
творештво,како и од 

Пишува и уредува 
БЛАГИЦА ДАФОВСКА

НОВОГОДИШНО И БОЖИЌНО ПОЕТСКО ЕХО
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Јануари низ годините

        Секоја сабота 
од 9-10 на  CHKT AM 1430

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

 ► 7-ми јнауари Божик — 
денот на Христовото раѓање според 
христијанската традиција. Тоа е втор 
најголем празник во христијанство-
то, по Велигден. Црквите кои го ко-
ристат Грегоријанскиот календар, 
вклучувајќи ги сите католички, 
протестантски и повеќето право-
славни цркви, го прославуваат на 
25 декември. Црквите кои го кори-
стат Јулијанскиот календар, вклу-
чувајќи ја и Македонската пра-
вославна црква, го прославуваат 
Божиќ на 7 јануари. Со вечерата 
на денот пред Божик (Бадник) за-
вршуваат предбожикните пости. 
Во повеќето земји во светот со 
значителен дел на христијанско 
население, вклучувајќи ја и Репу-
блика Македонија, Божик е праз-
ник и неработен ден.

 ► На 7 јануари 1584 Ка-
толичките држави во рамките на 
светото Римско царство го усвоија 
Грегоријанскиот календар.

 ► На 8 јануари 1991 годи-
на во Скопје е конституирано пр-
вото повеќепартиско Собрание на 
СР Македонија. За прв претседател 
беше избран Стојан Андов, пратеник 
на Сојузот на реформиските сили.

 ► На 13 Јануари 1994 година 
почина Добри Ставревски — еден од 
најпознатите пејачи на македонска-
та естрада.

 ► На 14 
јануари спо-
ред новиот (од-
носно 1  јануари 
според стариот) 
календар ма-
кедонскиот на-
род празнува 
три празници: 
Обрезание Го-
сподово, Свети 
Василиј Велики 
и Православна 
Нова Година.

 ► На 28 
ми јануари 
1945 годи-
на во Скопје е 
отворена прва-
та градинка во 
Македонија, за 
престој на деца 
од 4 до 7-годиш-
на возраст, на 
кои им беа обез-
бедени храна и 
воспитување преку денот, додека 
нивните родители беа на работа.

 ► На 20 јануари 2000 Годи-
на почина Славко Јаневски истакнат 

македонски раскажувач, романсиер, 
поет, филмски сценарист, есеист и 
сликар. Долги години бил член на 
МАНУ и Друштвото на писатели на 

Македонија. Тој припаѓа на првата 
генерација македонски писатели по 
Втората светска војна, која ги по-
ставила темелите на современата 
македонска книжевност. Неговиот 
роман „Село зад седумте јасени“ 
(1952) е првиот роман објавен на 
стандарден македонски јазик.

Да си го чуваме и негуваме мајчиниот јазик
Празници се ближат!

Како што наближуваат 
празниците, се почесто ќе 
стигнуваат пораки со честитки 
за истите. Убаво е да си ги 
честитаме празниците, да си 
посакаме здравје и среќа, но 
да се обидеме притоа да го 
користиме исклучиво својот 

мајчин јазик и нашето кирилично писмо. А како важен дел 
во сето тоа да го зачуваме и правописот, така што секоја 
честитка покрај нашите желби, да го изразува и македонскиот 
јазик во својата потполност.
Во овој прилог би сакала да упатам насоки во однос на 
правописот при честитањето на празниците. Имено, имињата 
на празниците се пишуваат со голема буква, како на пример: 
Божиќ/Божик, Бадник, Богојавление, Велигден итн. Доколку 
се составени од два или повеќе зборови, само првиот збор се пишува со голема буква: Нова 
година, Осми септември, Единаесети октомври итн. Но, доколку напишеме со бројка, тогаш 
првиот збор после бројката е со голема буква (11 Октомври).
Придавките изведени од имињата на празниците, се пишуваат со мала почетна буква: 
новогодишни, божиќни, богојавленски, велигденски, осмомартовски итн.
Ви посакувам: Среќна Нова година и среќен Божиќ. Среќни новогодишни и божиќни 
празници.  
Она што најмногу би сакала да го нагласам, особено поради тенденцијата што се забалежува 
последниве години, е дека се почесто се исфрала од употреба честитањето на празниците 
со “Среќен Божиќ” (Merry Christmas) и се настојува да се замени со “среќни празници” (Happy 
Holidays). На тој начин се профанизира значењето на овој голем христијански празник. Ние 
имаме еден единствен поздрав за божиќните празници. Нека вашите срца се исполнат со 
силата и радоста на тој спасоносен настан – Рождеството Христово!“Христос се роди!”

Елена Антеска, (дипл. 
филолог по македонски и 
јуѓжнословенски јазици)

Како што наближуваат 
празниците, се почесто ќе 
стигнуваат пораки со честитки 
за истите. Убаво е да си ги 
честитаме празниците, да си 
посакаме здравје и среќа, но 
да се обидеме притоа да го 
користиме исклучиво својот 

мајчин јазик и нашето кирилично писмо. А како важен дел 

НАПРАВИ САМ
Во рубриката НАПРАВИ 
САМ ќе се запознаете како 
да направите дизајн, деко-
рација, украс, нова облека, 
разни акцесорис за вас 
лично или во вашиот дом. 
Изработката на сите пред-
мети е рачна и понекогаш 
на машина за шиење. Ма-
теријалите кои се користат 
во изработката на пред-
метите и облеката се веќе 
употребени или постоечки 
во некој друг дезен и вид, 
кој се разбира не е повеќе 
потребен. Рециклирањето 
е број еден заштита на на-
шата планета и затоа да 
бидеме инвентивни и да 
направиме нешто убаво и 
корисно!
Да почнеме:
Денес ќе ви покажам како 
да ја украсите божикната 
трпеза во вашиот дом со 
новогодишни украси. Што 
ви е потребно:
 1.Малечка Новогодишна 
елка;

2.Лампиони и разни други 
украси;
3. Божикни украси на Исус 
Христос;
4.Новогодишен чаршав за 
на маса;
Најпрвин постелете го но-
вогодишниот чаршав и на-
правете распоред на при-
борот за јадење, чашите 
и се останато. На средина 
од масата ставете ги но-
вогодишните гранчиња со 
сијалички.Ставете ја мала-
та елка, а пред неа божи-
кните украси од приказната 
за Исус Христос и неговото 
раѓање. Божикното бад-
никово лепче и црвените 

свеќи се задолжителни. 
Посната трпеза за Бадник, 
и следниот ден Божик се 
најубавите денови за се-
мејно дружење. Соберете 
се со фамилијата и поса-
кајте си добро здравје, мир 
и благосостојба во домот, 
во државата и на целата 
наша планета! Се надевам 
ви дадов одлични идеи за 
божикната декорација во 
вашиот дом! Ви посакувам 
СРЕЌЕН БОЖИК! 
Уживајте во секоја ваша 
идеја и креација!    
Рубриката НАПРАВИ 
САМ  ви ја подготви
Каролина Ристеска.

Македонска Заедница
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67-year-old Toronto restaurant 
owner cooks up to 600 meals a week 
for the city's homeless community

TORONTO -- Just before 1 
a.m., Danny Adiev arrives at 
his restaurant in Toronto’s 
east-end to start chopping. But 
he’s not preparing for the loyal 
brunch crowd at Chew Chew’s 
Diner, he’s cooking for To-
ronto’s homeless community, 
nourishing up to 600 stomachs 
every week.

At 67, Danny navigates the 
kitchen well past the break of 
dawn all on his own. “No one is 
there, no one bothers me. I just 
cook, cook, cook,” Danny told 
CTV News Toronto.

Some days, he dedicates 10 
hours to cook 25 lasagnas. 
Pulling four trays out of the 
oven at a time while subbing in 
the next round of raw pasta. “It 
takes time,” he said.
Every week, he changes the 
menu, from shepherd's pie 
to spaghetti and meat sauce 
to cheese and potato stuffed 
pierogis.

His dedication to wholesome, 
hearty meals is rooted in his 
Macedonian upbringing, where 
he grew up before coming to 
Canada in the 1970s.

The mass meal-making began 
in January. Saint Luke's United 
Church, right across the street 
from Chew Chew’s at Carlton 
and Sherbourne, asked Danny 
if he could make a couple hot 
meals a month for an outreach 
team to distribute to Toronto’s 
homeless community.
Some weeks, his aluminum 
take-out containers ended up 
in the hands of people evicted 
from encampments in Trinity 
Bellwoods and Lamport Sta-
dium. On others, his macaroni 
and cheese was handed out 
at churches and synagogues 
across the city.

At fi rst, Danny was making a 
couple meals a month, split-
ting the workload with another 
restaurant.

“But they didn’t like their 
meals…they loved my dad's 

meals,” said Alex Adiev, 
Danny’s son. Due to popular 
demand, Danny increased to 
twice a week.
Meanwhile, Danny and Alex 
continue to run their east-end 
diner, serving all-day breakfast 
with weekly specials under $7 
and bursting veggie omelettes 
with seasoned home fries and 
buttered toast for less than 
$12.

“Alex is in the front, I’m in the 
back,” Danny said. “Always in 
the back.”

table talkWhile Chew Chew’s 
is the fourth restaurant Danny 
has owned since coming to 
Canada, he remains deeply 
dedicated to the back-of-
house, indulging in the gratify-
ing role of cooking the food that 
comforts Torontonians.

“I’m 67-years-old and I still like 
my job,” he said. “I like to make 
people happy.”

His most recent endeavor, 
feeding Toronto’s homeless 
community, is a striking testa-
ment of just that.

His dedication to wholesome, hearty meals is 
rooted in his Macedonian upbringing, where he 
grew up before coming to Canada in the 1970s.

ABOUT US
Since opening Chew 
Chew’s in 2008, we have 
made it our mission to 
serve amazing food at 
affordable prices. Our 
meals are homemade, 
cooked and prepared 
in-house and always de-
livered to your table with 
a smile! When creating 
our menu, we decided 
to add a few meal items 
that would incorporate 
our traditional European 
heritage, of which we are 
very proud of. We are ex-
tremely passionate about 
our restaurant, and very 

thankful for the support 
and dedication of our 
customers over the past 
8 years. As we continue 
to grow and serve, we will 
always stay true to our 
mission, and provide our 
customers with an experi-

ence like no other!
WHAT ARE WE KNOWN 
FOR?
Our amazing all-day 
breakfast of course! Are 
you on the go, or have 
time to sit and chat? 
Come on in! Our all-day 

breakfast is without a 
doubt, the talk of the town. 
We offer large portions at 
great prices! The best 
part is that our menu is 
also train inspired. Need 
to take control of your 
day ahead? Try our Con-
ductor’s Special or the All 
Aboard Special. You will 
certainly have the fuel 
needed to take on your 
day. We also offer a wide 
range of delicious lunch 
and dinner options to try! 
Above all, we take pride 
in the food we deliver, and 
hope you join us to experi-
ence the fl avour!

breakfast is without a 
doubt, the talk of the town. 
We offer large portions at 
great prices! The best 
part is that our menu is 
also train inspired. Need 
to take control of your 
day ahead? Try our Con-
ductor’s Special or the All 
Aboard Special. You will 
certainly have the fuel 

CHEW CHEW’S DINER
We provide exceptional service, and quality meals at a great value! The commit-
ment we have to our restaurant, and to our customers is like no other! Our integ-

rity is a critical asset and we are committed to upholding it.
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Macedonian Cooking with Sue Eastwood

Dear Readers, 
We are presenting our talented Macedonian cook Sue 
Eastwood who is known by the Macedonian commu-
nity and worldwide for her cooking. She is popular on 

Facebook, and has her own group called 
“Macedonian Cooking and Culture” .

Macedonian Badnik, 
January 6

Badnik is Christmas Eve in 
Macedonia. It is a holy night at 
home with the family. 
Traditionally, Badnik dinner is 
a vegan meal, posno. 
Those observing often will 

serve Tavche Gravche ( no 
meat), sarma ( no meat) , Mac-
edonian crepes (pitulici) and 
various roasted vegetables. 
Fruit, nuts and baked goods 
are also served. 

For many of us, the question 
is, what do I make that is ve-
gan (posno)? 
Help is here, I have a few sug-
gestions to make this Badnik 
extra special. 

While the food and the setting 
is nice, Badnik is differentiated 
from “Christmas”  because it 
is a spiritual evening spent at 
home with family and focusses 
on
 love towards one another 
and optimism for the new year 
ahead. 

You may have wondered why 
the traditional Badnik table 
is adorned with Oak leaves 
and branches? It is said that 

Joseph used oak branches to 
light the fi re overnight keeping 
Mary warm into Bozik, ready 
for the birth of Christ. 

I am happy to share a few fa-
vorite recipes here, that you 
can easily make and that have 
a terrifi c vegan version. The pi-
varki are vegan cookies, made 
with beer but don’t worry, there 
is no alcohol in them! They 
are always a favorite with any-
one that tries them. I am also 
sharing a very easy pogacha 
recipe, this will be beautiful on 
your table and fun for the fam-
ily as you hide a coin inside it. 
Tradition has it, that who ever 

fi nds the coin in their piece of 
bread will have an abundance 
of luck through out the year 
ahead. Pitulici are Macedo-
nian crepes, there are many 
ways to prepare them, but a 
traditional Macedonian way to 
serve them for Badnik is with 
garlic. And fi nally, I am shar-
ing Macedonian style beans. 
A staple on every Badnik table. 
You can serve them soup style 
or casserole style. Soup style 
is Grav and casserole style is 
Tavche Gravche. The literal 
translation of tavche gravche 
is “ pan of beans”. 

There are so many wonder-

ful traditions on this night but 
what I really want to wish for 
all is love, peace, joy, and 
health to fi nd each of you. Be 
kind to one another. Do not be 
judgemental or envious. Treat 
each other the way you would 
want to be treated. No one is 
perfect. We know that because 
we know ourselves. There 
is good in everyone, it is our 
nature. Being kind brings kind-
ness and holding ill thoughts 
towards others only hurts you. 
Peace, love and light to you all 

Sreken Bozik!
Xoxo

Badnik is Christmas Eve in 

serve Tavche Gravche ( no 
meat), sarma ( no meat) , Mac-
edonian crepes (pitulici) and 
various roasted vegetables. 
Fruit, nuts and baked goods 
are also served. 

For many of us, the question 
is, what do I make that is ve-

Who likes pitulici? 
I made these to be vegan ( posno).  They are 
dressed simply with garlic (luc). I was experi-
menting with recipes this week and liked this 
one, I added water until the consistency was 
just right and wrote it below for you. 
Besides just garlic, you can also add crushed 
walnuts. If you are not fasting, also add belo 
sirenje ( feta ). 

Pitulici 
3 cups fl our 
2 tbsp oil 
1 tsp baking powder
1/2 tsp salt 
4.5 cups sparking mineral water at room temp. 
It should be runny. 
I spray cooking spray every few pitulici so they 
do not stick to the pan. 
Flip them when the edges curl in and have a 
peek under to see if it is starting to turn brown. 

Cook both sides. 
Remove and brush each surface with the garlic 
sauce. 

Garlic sauce : in your mortar and pestle, mash 
4 or 5 garlic cloves with 1 tsp salt. 
Add 2 tbsp oil and mash to a white paste. Add 2 
cups warm water.

For Badnik evening , make these cookies to 
delight your family! I love these cookies , they 

are called Pivarki and they are vegan. 
The best vegan cookie I have ever had. They 
are made with  beer and are a traditional very 
old Macedonian recipe. If you are looking for 
something posno ( vegan) and different to 
make, try these.

Traditional Macedonian Vegan Beer Cookies.
1 cup of beer
2 cups vegetable oil
1 cup ground walnuts
2 teaspoons baking powder
5 cups all purpose fl our
Mix together by hand.
Knead for two minutes
Roll to one inch

Cut out desired shapes
Preheat oven to 350 degrees Fahrenheit.
Bake for 50 minutes or until golden.
Prepare syrup
1 cup sugar
1 cup water
Half lemon squeezed in syrup
Boil together.
Pour syrup over cookies when slightly cooled.
Sprinkle with crushed fi ne walnuts

Pogacha is a festive bread 
made on special occasions.

This recipe is for people that are fasting and 
are not consuming meat. It is usually prepared 
for Badnik and we insert a coin inside, then 
divide the bread with the family. It is believed 
that whoever gets the coin will have the most 
luck of the family in the following year. 

Ingredients:
• 40 g of yeast
• 500 ml of water
• 1 tablespoon of sugar 1
• 1 tablespoon of salt
• 700 + 100 grams of fl our
• sesame seeds
Preparation:
1. Place the yeast in lukewarm water, 
then add the sugar and mix. Add 1 tbs of fl our 
and mix.
2. After yeast is activated, add half the 

fl our and salt and mix again. 
3. Add the remaining fl our and mix with a 
spoon. 
4. Allow the dough to rest for 30 minutes. 
5. When it rises sprinkle the dough with 
100 grams of fl our and then knead. The dough 
should not be sticky, but smooth and soft.
Divide the dough in half, then each half in half 
(the parts should be equal), again in half, until 
you get 20 equal parts. Make a ball from every 
piece of dough.
If you can use oil, coat the baking pan with oil, 
then place one ball in the middle, then 6 balls 
around it, and the remaining 13 around them. 
Do not touch them too closely, because they will 
grow up. If you fast with water, put baking paper 
before you align the balls.
6. When all is ready to go into the oven, 
insert the coin and sprinkle sesame seeds.
Allow the dough to stand for another 30 minutes, 
then bake it in a preheated oven at 200 C de-
grees for about 35 minutes.  

This recipe is for people that are fasting and 
are not consuming meat. It is usually prepared 
for Badnik and we insert a coin inside, then 
divide the bread with the family. It is believed 
that whoever gets the coin will have the most 
luck of the family in the following year. 

Ingredients:
• 40 g of yeast
• 500 ml of water
• 1 tablespoon of sugar 1
• 1 tablespoon of salt
• 700 + 100 grams of fl our
• sesame seeds
Preparation:
1. Place the yeast in lukewarm water, 
then add the sugar and mix. Add 1 tbs of fl our 
and mix.
2. After yeast is activated, add half the 

 Tavche gravche
2 cups white beans (rinsed)
Half a large pot of water 
1 large diced onion 
2 tbsp vegeta 
Handful fresh mint
3 tbsp paprika 
2 dry chilli peppers
3 tbsp olive oil
3 cloves garlic 

Soak your beans in a pot of water overnight 
to speed up the process the next day.
Boil the beans in the water with the onion 
and two dried chili peppers. Your pot should 
be covering the beans two inches with 
water. 
To the boiling beans, add vegeta, . When 
soft, I heat the oil and add the paprika for 

one minute. Add to beans. Add garlic and 
fi nely chopped mint. 
Pop into oven for 30 min. 325 F or if you 
prefer a soupy bowl version, add more water 
and do not bake in the oven.
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Phone:
 416 -299-7710
 Cell: 647-962-7710

Wage: $ 17/hour 
Terms of employment: 
Permanent, Full time 

40 hours/week
Education: Secondary 
(high) school gradua-

tion certifi cate
Experience: 3 years to 
less than 5 years as 

Macedonian food cook 
required

Languages: English

Job Duties:

• Planning 
menus, determining 
size of food portions, 
estimating food re-

quirements and costs, 
and monitoring and 
ordering supplies

• Preparing soft 
dough for fl at breads, 
pies, bread bites and 

sticks
• Preparing slow 

cooked dishes, pot 
roasts, roasted meats, 

stocks and sauces
• Preparing and 
cooking special meals 
for patrons as instruct-

ed by dietitian or chef
• Hiring and 

training kitchen staff 
• Schedul-

ing and supervising 
kitchen helpers

• Overseeing 
kitchen operations

• Maintaining 
inventory and records 
of food, supplies and 

equipment
• Setting up and 

overseeing buff ets
• Cleaning 
kitchen and work area

Specifi c skills: 
Prepare and cook 
Macedonian meals 
and food: (1) slow 
cooked dishes, pot 

roasts, roasted meats, 
stocks and sauces; 
and (2) soft dough 

products (70% hydra-
tion) including fl at 

breads, pies, bread 
bites and sticks; 
Food specialties: 

Macedonian traditional 
and modern cuisine 

and cooking op-

erations; Macedonian 
slow cooked dishes, 
soft dough products, 

pot roasts and roasted 
meats prepared in 

traditional wood/gas 
fi red oven.

Personal suitability: 
Dependability, Client 
focus, Initiative, Team 
player, Flexibility, Reli-

ability, Organized. 

Employment groups: 

Visible minorities, Per-
sons with disabilities, 
Indigenous people, 

Youth, Newcomers to 
Canada. 

Contact Information: 
343 988 7997; E-mail: 

vladoristovski@
gmail.com

Only the selected 
candidates will be con-
tacted for an interview.

BISTRO RISTORO
17 Clarence Street,

 Ottawa, ON, K1P 5P4

WE ARE HIRING: 
COOK, ETHNIC 
FOODS, NOC 

6322

Start date: March 15, 
2022

Марко Панде 

Најголемиот македонски 
автомобилски парк во Канада

Јавете во COMSTOCK 
кај Панде и Марко 

Јадилебовски
Comstock Auto Service Ltd 

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

(905) 473-5625
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Real Estate specialist 44+years experience Residential & 
Commercial investment 
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VICTIMS OF HOLOCAUST

Македонски Православен Календар 2021 
Подготвил Отец Сашо Целески,  парохиски свештеник во МПЦ Св.Климент Охридски, Торонто

Macedonian Orthodox Calendar 2021 (by father Sasho Celeski)

Македонска заедница

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

Thank you for all the kind donations of toys and 
money. With your help children in need will be able to 

have a joyous time during the holidays.
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НАПРАВИ САМ 

РОЖДЕСТВО ХРИСТОВО БОЖИК: ПРАЗНИК НА РАДОСТА И 
НАДЕЖТА

Именден празнува-
ат: Христо, Христи-
на, Божин, Ристо, 
Христина, Ристана, 
Ристовка…
Божик спаѓа меѓу најголеми-
те христијански празници, 
зашто на тој ден се празну-
ва раѓањето на Спасителот 
Исус Христос. Колку овој ден 
е важен за човештвото се 
гледа и по тоа што тој е зе-
мен за клучен датум, однос-
но камен-темелник, за прес-
метување на времето, па 
така имаме стара и нова ера 
што значи време пред и по 
раѓањето на Исус Христос.
Овој празник е наречен и ма-
тица на повеќе празници би-
дејќи да не бил овој празник, 
што значи да не се родел 
Исус Христос немало да има 
ниту негово крштевање, (зна-
чи немало да го има празни-
кот Водици), немало да има 
ниту Распетие и Воскресе-
ние (Велигден) ниту Возне-
сение (Спасовден), немало 
да постојат ниту празниците 
Духовден, Преображение, 
Крстовден итн.
Евангелските текстови све-
дочат дека римскиот импе-
ратор Август издал заповед 
да се изврши попис на на-
селението во империјата. 
Секој требало да биде за-
пишан во градот на своите 
дедовци. Палестина тогаш 
била во рамките на Римската 
империја поради што и пра-
ведните Јосиф и Света Дева 
Марија тргнале од Назерет 
за да се запишат во Витлеем 
бидејќи биле од родот Да-
видов. Кога пристигнале во 
Витлеем за нив немало ме-
сто во гостилниците и куќите 
поради тоа што во градот 
имало многу народ дојден 
заради пописот. Некои добри 
луѓе сакајќи да им помогнат 
ги упатиле во една пештера 
во близината на градот каде 
што пастирите во невреме 
ги засолнувале овците и ко-
зите. Ноќта силна светлина 
ја исполнила пештерата, но 
и околните ридови, потоа 
Света Дева Марија го ро-
дила својот Син првенец, 
го повила и го ставила во 
јаслите. Силната светлина 
ги исплашила и пастирите 
што со своите стада ноќева-
ле на отворено на околните 
ридови, но веднаш потоа ан-
гелот Господов ги утешил и 
предупредил јавувајќи им ја 
радосната вест: „Не бојте се! 
Еве, ви соопштувам голема 
радост, која ќе биде за сите 
луѓе; зашто денеска ви се 
роди во градот Давидов Спа-
сител, Кој е Христос Господ; 
и еве ви знак: ќе најдете по-
виен Младенец како лежи во 
јасли“. Веднаш потоа хорот 
на ангелите ја запеал песна-
та: „Слава на Бога во виси-
ните, а на земјата мир и меѓу 
луѓето добра волја!“ (Лука 
2/14) Пастирите веднаш отр-
чале во пештерата каде што 
ги нашле Марија и Јосифа со 
Богомладенецот, му се по-
клониле, а потоа низ градот 
разгласиле за раѓањето на 
Спасителот.

Значи, покрај Богородица и 
Јосиф, на Богомладенецот 
први му се поклонија пасти-
рите. Токму ним ангелот Го-
сподов им ја соопшти веста 
дека се роди Спасителот на 
светот. Пастирите не беа по-
властени први да ја чујат таа 
вест затоа што беа најблиску 
до Витлеемската пештера. 
„Според светите отци, тоа 
се случи поради многу при-
чини. Прво, поради чисто-
тата на пастирите стекната 
преку нивнотоотшелништво 
и тихување. Второ, затоа 
што пастирите беа подра-
жаватели и следбеници на 
живеењето и на добродете-
лите на старозаветните па-
тријарси. Значи, пастирите 
не беа случајни личности. 
Трето, за да се покаже дека 
Христос е вистинскиот пас-
тир на израелскиот и на мно-
губожечкиот народ. Четврто, 
за да се објави јасно дека 
Христос ги избра најпростите 
по срце и најприемчивите за 
да го примат ова откровение, 
а не лукавите книжици и фа-
рисеи. Сето ова го покажува 
начинот што може секој да 
го употреби за да ја доживее 
тајната на Откровението.“
Веднаш потоа кај првороде-
ниот син на Света Дева Ма-
рија пристигнале и тројцата 
мудреци од исток на коишто 
за раѓањето на Спасителот 
им соопштила необичната 
ѕвезда на небото којашто и 
ги довела до пештерата дви-
жејќи се пред нив кога тие 
оделе и којашто стоела кога 
тие одморале. „И штом вле-
гоа во куќата, го видоа Мла-
денецот со мајка Му Марија 
и паднаа, па му се поклонија; 
а кога ги отворија своите ков-
чежиња, Му принесоа даро-
ви: злато, ливан и измирна.“ 
(Матеј 2/11) Овие дарови 
требало да претскажат дека 
новороденото дете е во исто 
време човек (измирната), 
Бог (ливанот-темјанот) и 
Цар (златото). Значи, пред 
Богомладенецот најпрвин се 
поклониле простите пастири 
и учените мудреци како ово-
земни жители, но и ангелите 
од небото што значи дека тој 
бил предодреден подеднак-
во да му припаѓа и на небото 
и на земјата.
Зошто меѓу првите Исус го 
видоа и мудреците? „Всуш-
ност, Бог нив им се откри, 
нешто што не се случи со 
книжниците и со фарисеите, 
кои го сочинуваа религискиот 
институт во тоа време. Му-
дреците не беа астролози, 
какви што ги знаеме денес, 
туку астрономи, кои ги гле-
даа небесните ѕвезди и нив-
ните движења. Во тоа време 
астрологијата се сметала за 
наука. Денес, кога науката 
на астрономијата се оддле-
чи од астрологијата која е 
поврзана со метафизиката и 
со сатанизмот, последнава 
(астрологијата) е отфрлена 
од православната вера. Му-
дреците го препознаа Хри-
ста и му се поклонија преку 
познанието на умот. Преку 
телесните очи гледаа едно 

бебе, но преку видот на умот 
го гледаа вочовечениот Бог. 
Така мудреците се наоѓа во 
соодветна духовна состојба 
за да Го видат и да Му се 
поклонат на Бога. Тоа не 
беше работа на наука, туку 
на внатрешна умна чистота.“
И ѕвездата што ги водела му-
дреците по многу нешто била 
необична. „Прво ѕвездата не 
беше само во движење, туку 
и стоеше. Кога одеа мудре-
ците, таа се движеше, кога 
тие застануваа, застанува-
ше и таа. Второ, ѕвездата се 
движеше пониско од другите 
ѕвезди, а кога мудреците 
стигнаа до местото каде што 
се наоѓаше Христос, се спу-
шти и застана над пештера-
та. Трето, ѕвездата имаше 
толкава блескавост, така 
што ја надминуваше блеска-
воста на другите ѕвезди (све-
ти Никодим Агиорит). Освен 
тоа ѕвездата на мудреците 
се движеше чудно, т.е. од 
исток кон запад, а на крајот 
се движеше од Ерусаллим 
кон Витлеем, т.е. кон југ. И 
уште, како што вели свети 
Јован Златоуст, се гледаше 
и дење, додека сите дру-
ги ѕвезди не се гледаат од 
светлината на Сонцето. Спо-
ред тоа таа блескава ѕвезда 
беше ангел Господов, а како 
што вели Јосиф Вриениј таа 
беше архангелот Гавриил, 
кој, впрочем беше служител 
на големата тајна на вочове-
чувањето на синот и Логосот 
Божји“.Во првите три века 
не се празнувало раѓањето 
Христово. Причина за тоа 
бил христијанскиот поглед 
на човековиот живот кој не 
му придавал многу значење 
на телесното раѓање на чо-
векот туку на неговото духов-
но раѓање (крштевањето). 
Поради тоа раѓањето и кр-
штевањето на Исус Христос 
се празнувало заедно на 6 
јануари (19 според новиот 
календар) Богојавление / 
Водици, а тоа било ден кога 
се празнувале повеќе споме-
ни. Подоцна кога човековиот 
живот почнал повеќе да се 
цени, се јавила потреба за 
празнување и на денот на 
телесното раѓање, а не само 
на духовното (крштевањето) 
и на телесната смрт, раѓање 
за вечен духовен живот. 
Но и од практични причини 
се јавила потребата денот 
на раѓањето на Исус да се 
празнува одделно од денот 
на неговото крштевање би-
дејќи верниците не можеле 
во исто време да бидат и кај 
Витлеемската Пештера каде 
што се празнувало раѓањето 

и на реката Јордан каде што 
се празнувало крштевањето.
По одделувањето од Епи-
фанијата споменот на Хри-
стовото раѓање е пренесен 
на 25 декември (7 јануари 
според новиот календар). 
Најстар споменик што збо-
рува за Божик е беседата на 
Јован Златоуст одржана во 
Антиохија во втората поло-
вина на IV век. Тој појаснува 
дека за одредување на овој 
датум се земени два наста-
на: јавувањето на ангелот на 
Захарија и Благовештението 
на Богородица.
Со Божик е поврзан и обре-
дот Вертеп, еден би рекле, 
религиозен театар што е по-
знат кај повеќе народи, а кај 
нас најдолго се задржал во 
Охрид. Овој подвижен теа-
тар поврзан со Рождеството 
Христово го играле групи од 
по десетина деца. Две од нив 
биле статисти што го носе-
ле Вертепот. Вертепот, пак, 
било едно сандаче што ја 
претставувало пештерата во 
која е роден Исус. Тоа санда-
че било покриено со хартија 
во боја, од едната страна 
било отворено, внатре било 
украсено, имало и слама и 
лелејка, имало направено 
ликови како Пресвета Бого-
родица, свети Јован Крсти-
тел, овци, овчари, поклоници 
итн. Меѓу артистите имало и 
тројца цареви (Ирод, Валте-
зар и Гашпар) кои говореле 
одредени текстови претход-
но научени. Ако во постарите 
времиња Вертепот бил ста-
тички црковен театар што се 
изведувал во црквите пред 
верниците, подоцна тој се 
изведувал по домовите, ка-
фаните и други места каде 
што во тоа време, односно, 
околу Божик, се собирал на-
родот. Вертепот се ставал на 
маса или друго поиздигнато 
место за да го гледаат сите. 
Најпрвин се испевал тропа-
рот „Родество твоје“, а потоа 
се изведувала драмата. По-
тоа присутните го дарувале 
со пари или плодови. И во 
домовите се изведувала 
истата драма со постојани 
монолози и дијалози особе-
но на тројцата цареви, потоа 
овчарот и другите учесници 
во обредот. Честопати меѓу 
вертепчиите настанувале 
жестоки тепачки, поради што 
се внимавало тие да не се 
сретнат. Во Охрид е забеле-
жан и малку поинаков обред 
наречен „Со ѕвезда“, кога 
ѕвезда направена од картон 
и украсена се ставала на 
долг стап или се носела во 
сито каде што имало и икона 

со Христосовото раѓање итн.
Сличен обред на овој се 
изведувал и во Струга. 
Имено, нешто по полноќ на 
Бадник, до разденување на 
Божик, групи момчиња изве-
дуваат обред наречен „Ѕвез-
дата Дева“. Тие на овој начин 
ја соопштувале радосната 
вест за раѓањето Христово. 
Обредот го изведувале во 
куќи каде што имало девојки, 
приредувајќи на тој начин 
серенади. Најпрвин правеле 
куќичка од штици и картони. 
Во куќичката (кутија) е прика-
жан амбиентот на пештерата 
во која е роден Исус. Тука за-
должително имало икона со 
Христовото раѓање и запале-
на свеќа. Кутијата се поставу-
вала на две долги летви и ја 
носеле двајца од дружината. 
Другите со музички инстру-
менти оделе пред куќата на 
девојката. Тропале на врата-
та и го пееле тропарот „Рож-
дество на нашиот Господ 
Исус Христос“. Серенадите 
со Ѕвездата Дева се сметале 
за чест на фамилијата што 
била удостоена ергените да 
ѝ пеат на нивната девојка. По 
завршувањето на серенада-
та момчињата се почестува-
ле со ракија, чај и др.
Очигледно обредот Вертеп 
содржи повеќе елементи на 
фолклорен театар со текст, 
лица, глума, облека, рекви-
зити, публика итн.
Во народното верување со 
Божик започнува периодот 
од 12-те денови т.н. Некрсте-
ни или Погани, Караконџеро-
ви денови, а некои ги викаат 
и Ристосови денови, што 
траат до Водици, период 
исполнет со многу активнос-
ти на негативните демони, 
со религиозен страв и разни 
магиски заштити. Според на-
родното верување од Божик 
до Водици, кога Исус не бил 
крстен и Богородица била 
леунка, разни зли демони 
како вампири, караконџули, 
вештици и др. ги изведуваат 
своите оргии и се обидуваат 
да му напакостат на човекот. 
Дури на Водици кога се крш-
тева водата се парализираат 
и нивните дејствија.
Со Божик е поврзана и по-
словицата: „Пред Божик зад 
Божик кај да си, дома да си“ 
што има двојно значење: за 
време на големиот празник 
треба да се биде во кругот 
на семејството и тука да се 
слушне и да се прослави ра-
досната вест за раѓањето на 
Спасителот, но не е на одмет 
да се потсети дека во најсту-
дениот период од годината 
исполнет со снежни веавици, 
но и со други опасности, се-
пак, најпријатно и најбезбед-
но е во сопствениот дом.
Обичаите и песните што се 
изведуват и пеат на Божик, 
всушност, претставуваат 
продолжение на претходни-
те обичаи и песни поврзани 
со Бадник. И овие песни ги 
имаат сите одлики на коле-
дарските песни, радост по-
ради повторното раѓање на 
Сонцето, желба за плодна 
година. Сепак, во однос на 

претходните коледарски пес-
ни, особено оние што се пеат 
покрај коледарскиот оган и 
во кои доминират еротски 
содржини, во песните што 
се пеат на Божик има повеќе 
елементи од Христијанската 
религија. Она за што све-
дочат евангелските текстови 
во врска со раѓањето на Исус 
Христос го опева и народна-
та песна. За народниот пејач 
раѓањето на Исус е просле-
дено со вечна светлина со 
константен интензитет, оган 
кој ниту ветерот го сили ниту 
дождот го гасне.
Она страна оган горит,
ветер веит не го силит,
роса росит, не го гасит.
Не ми било силен оган,
туку била Ристовата
Ристовата мила мајка.
Го стигнала Риста Бога,
Риста Бога малечкаго.
Се шеколкат нешто барат
нема во што да повиет,
да повиет Риста Бога.
Се собрале терзиите,
ми исекле десни поли,
десни поли на долами
го повиле Риста Бога
Се собрале овчарите,
овчарите, козарите
ивцепиле кавалите,
запалиле силен оган,
огрејале Риста Бога.
Во друга песна раѓањето на 
Исус е опеано како нешто 
бело на планина што личи 
на грутка снегова или пиле 
лебедово.

Што е бело на планина
на планина на рудина,
ал е грутка снегоита,
ал е пиле лебедово?
Ни е грутка снегоита
ни е пиле лебедово,

тук ми била Ристовата
Ристовата мила мајка.
Го извела Риста Бога,
Риста Бога малечкаго
го извела на планина,
на планина на рудина.
Се собрале се овчари
се овчари, се козари,
искршиле кавалите

запалиле силен оган
огреале Риста Бога,

Риста Бога малечкаго.
Тропар
Рождество на нашиот Господ 
Исус Христос
Раѓањето Твое, Христе Боже 
наш, го озари светот со свет-
лина на знаењето; во неа, 
пак, оние што им служеа на 
ѕвездите од ѕвездата се учеа 
Тебе да Ти се поклонуваат, 
Сонце на правдата, и да Те 
познаат Тебе, исток на виси-
ните, Господи, слава Ти.
Кондак, глас трети:
Дева денес Го раѓа Оној што 
постоел од секогаш и земја-
та на недостапниот пештера 
му принесува. Ангелите со 
пастирите Го прославуваат, 
а мудреците со ѕвездата па-
туваат, зашто заради нас се 
роди Дете младо, Превеч-
ниот Бог. (Подготви Марко 
Китевски)
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Jim Vasilevski
General Sales Manager

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

Email: jimv@acurapickering.com

Come see me for 
New and Pre-Owned 

Acura vehicles,
mention the newspaper

 and receive a free gift!
acurapickering.com

 
575 Kingston Rd, Pickering, ON 

L1V3N7

WELCOME TO OLD MILL  
PASTRY And DELI

Freshly 
Baked Bread 
and Pastries

Old Mill Cafe is an Eastern 
European coffee shop

We serve freshly brewed 
coffee, balkan-style hot 

meals and delicious 
desserts

OLD MILL PASTRY & DELI

Contact Address:

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

Contact Info:

416.551.1779 / 416.519.0064
Email: info@oldmillpastry.ca

Working Hours:

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


