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Фото отец Сашо Целески



 

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 
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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

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, 
Etobicoke, 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



Страница 3January 12, 2023 М.П.Ц. СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ

ВО ЦРКВАТА СВ КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ ВО ТОРОНТО ОД МАКЕДОНИЈА ПРИСТИГНА 
НОВИОТ СВЕШТЕНИК АЛЕКСАНДАР ТОДОРОВСКИ

Протојереј АЛЕКСАНДАР ТОДОРОВСКИ
КРАТКА БИОГРАФИЈА Протојереј Александар 

Тодоровски е роден во 
Куманово на 31.08.1989 годи-
на во православно христијан-
ско свештеничко семејство 
од татко свештеник про-
тоереј Жико Тодоровски 
и мајка протопрезвитера 
Соња Тодоровска. Основно 
образование завршува во 
Основното училиште „Кочо 
Рацин“ во Куманово. Во 
учебната 2004/2005 година 
со благослов од Високопре-
освештениот Митрополит 
Полошко-кумановски г. Ки-
рил се запишува во Сред-
ното Богословско училиште 
„Св. Климент Охридски“ во 
населба Драчево, Скопје. По 
завршувањето на средното 
училиште, образованието го 
продолжува на Православ-
ниот Богословски факултет 
„Св. Климент Охридски“ во 

Скопје, каде што дипломира 
во 2014 година на тема: „Ро-
дителската грижа низ при-
мерите на Новиот завет“, а 
веднаш после дипломирање-
то запишува магистарски сту-
дии на истиот факултет. Во 
текот на студиите е активен 
псалт во соборниот храм „Св. 
Никола“ во Куманово. 

На 24.11.2013 годи-
на стапува во брак 

со својата избраница про-
топрезвитера Ивана Пет-
ковска од Куманово и во бра-
кот на овој свет донесуваат 
три деца: ќерката Ангелина 
родена на 10.05.2015 годи-
на, синот Јован роден на 
07.09.2016 година и синот 
Наум роден на 09.04.2022 
година.

На 15.02.2014 година 
кога црквата го слави 

Господовиот празник „Сре-

тение Господово“, во храмот 
„Св. Троица“ во Куманово, е 
ракоположен во ѓаконски чин 
од надлежниот митрополит 
Кумановско-осоговски Не-
говото Високопреосвештен-
ство г. д-р Јосиф. 

На 13.07.2014 е удосто-
ен да прими свеште-

нички чин од митрополитот 
г. д-р Јосиф во храмот „Св. 
Троица“ во Куманово.

Од 01. 09. 2014 година 
е поставен за времен 

парохиски свештеник во 
Пчињска парохија со матич-
на црква „Св. Богородица“ во 
с. Пчиња, Куманово.

Од 20.12.2017 е поста-
вен за времен паро-

хиски свештеник при црква-
та „Св. Петка“ во Бедиње, 
а функцијата старешина ја 
извршува до 24.06.2020 го-
дина.

На 11.12.2022 година, на 
празникот на Светите 

15 Тивериополски свеште-
номаченици, во црквата Св. 
Петка во Бедиње, е одли-
куван во протојерејски чин 
од страна на Високопреос-
ветениот митрополит Кума-
новско-осоговски г. Григориј.

Кон крајот на 2022 годи-
на со благослов од Ви-

сокопреосветениот митропо-
лит Григориј, а по барање на 
Високопреосветениот митро-
полит Методиј и црковната 
управа на соборниот храм 
„Св. Климент Охридски“ во 
Торонто, преминува во Аме-
риканско-канадска епархија и 
од 01.01.2023 е поставен за 
парохиски свештеник.

„Благословен е Оној Кој Те даде Тебе без наше барање, и 
преку Тебе да Му заблагодариме на Твојот Отец за Неговиот дар“ 

– Св. Ефрем Сирин
 

На овој свет празник на Рождеството Христово, Господ ни даде 
сè преку Христа, вистинското познавање за Него, желбата да Го 
следиме, потребата да Му служиме, да Му благодариме и да Го 

славословуваме. Нека Неговиот Дар, духовно ги збогати нашите 
животи, секогаш и на секој начин. 

Ви посакувам Вам и на Вашите сакани, среќен празник на Рожде-
ството Христово и среќно и благословено Ново лето Господово.

 Христос се роди. Да Го славиме!
                                                         Ваш во Христа Бога,
                                                                         О. Сашо Целески

БОЖИКНА ЧЕСТИТКА ОД ОТЕЦ САШО ЦЕЛЕСКИ, 
ПАРОХИСКИ СВЕШТЕНИК ВО МПЦ СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ, ТОРОНТО

СРЕЌНА НОВА ГОДИНА И СРЕЌЕН БОЖИК

Претседателот на црквата Свети Климент Охридски од Торонто 
Владе Димитриевски и женската секција 

со претседателката Ирена Караулис 

Ви посакуваат:

Топол пречек на свештеникот Тодоровски и неговото семејство



Страница 4 January 12, 2023М.П.Ц. СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ

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

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

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

КОЛЕДЕ И БОЖИК ВО МАКЕДОНСКАТА ПРАВОСЛАВНА ЦРКВА 
СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ ВО ТОРОНТО

Според македонските обичаи, на 5 јануари започна славењето на 
Божикните празници. Вечерта спроти Бадник коледарите го запалија 
коледарскиот оган кој ја најави радоста за раѓањето на Исус Христос...
Женската секција се погрижи традицијата да продолжи, служејќи 
костени, ореви, бадеми, посни печива..
Денот на Христовото раѓање според христијанската традиција е втор 
најголем празник во христијанството, по Велигден. 
Откако на полноќ пред Божик (Бадник) завршија  предбожикните 
пости утрото пред преполна црковна сала беше одржана свечената 
Божикна литургија под раководство на парохискиот свештеник отец 
Сашо Целески во сослужение со новиот свештеник отец Александар 
Тодоровски. По богослужбата која беше посетена до последното ме-
сто на црквата, следуваше Божикен ручек што го послужи женската 
секција, како и дарување на новогодишно-божикните  пакетчиња од 
страна на Дедо Мраз.Следуваше веселба со гостинот од Македонија 
Александар Темелков, и канадските музичари Душко Петкоски, Љуп-
чо Тупаноски и Кристијан Роштанковски.

Новогодишните забавувачи во Св. Климент, 
Александар Темелков со групата Балкан Ентертаинмент

Коледе во Св. Климент

Божикна Прослава

Претседателот Владе Димитриевски 
со учениците од неделното училиште

Женската секција од Св. Климент

Божикна литургија
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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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To rent the renovated 
church hall
contact us:

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

ON L3P 1Y4

St. Dimitrija Solunski Macedonian 
Orthodox Church, Markham 

St. Dimitrija Solunski Macedonian Church wishes everyone a wonderful 
and prosperous New Year and a Merry Christmas.  We also wish everyone 

health, happiness and prosperity in the coming year 

The church had a busy year in 2022.  We started the year back from lockdowns and began to 
return to normal events and celebrations.  In April, a new executive board and committee was 
elected to lead the church from 2022 to 2025. Since then we have been focused on connecting 
with the community and engaging with as many fellow Macedonians as we can.  In June, we 
attended the return of the Markham Street Festival, along with the Ladies Auxiliary and had a 
successful two days of selling our traditional baked goods along with BBQ.  In July, we had our 
fi rst ever Kids Sports Day, where children came out and played a variety of games and enjoyed 
some food while making new friends. In early September we had our annual Macedonian Cultural 
weekend festival, celebrating our Macedonian culture with music, dance and food. This year we 
had face painting, balloon artistry, cotton candy, popcorn and a jumping castle for all kids 
to enjoy.  It was a fun weekend and we were so happy to see many familiar faces attend 
along with many new ones.   Late September, our dance group, Kud Biljana returned 
and welcomed many new dancers.  To date, 52 children make up our junior and senior 
dance group.  Their fi rst performance took place at our annual Mitrovden banquet which 
we were able to bring back this year since covid and it was a great success.  In early 
December, our Ladies Auxiliary threw their annual Women's Christmas Party. President 
Sojna Miric along with all other Ladies Auxiliary members did an amazing job putting 
together a fun afternoon for all women who attended.  St. Dimitrija would like to 
thank all members of our community for their continued support throughout the 
year and we are looking forward to welcoming everyone to upcoming events in 
2023.  Our upcoming events include Koleda on January 5th.  Bozik on January 
7th and our annual Vasilica banquet on January 14th at Crystal Fountain.  For 
more information about these events and other upcoming events in 2023, 
please follow our Instagram account @st.dimitrijasolunski_markam and our 
Facebook account @SvetiDimitrijaSolunskiMarkham.  

Thank you, Jovan Drenoski

Македонската црква Св. Димитрија Солунски на сите им посакува 
прекрасна и бериќетна Нова Година и Среќен Божиќ. Исто така на 
сите им посакуваме здравје, среќа и бериќет во наредната година.

Црквата имаше напорна година во 2022 година. Во април, беше избран нов извршен од-
бор и управа да ја води црквата од 2022 до 2025 година. Оттогаш сме фокусирани на повр-
зување со заедницата и ангажирање со колку што можеме повеќе сограѓани, Македонци. 
Во јуни, присуствувавме на враќањето на Маркам Стрит фестивалот, заедно со Женската 
секција и имавме успешни два дена за продажба на нашите традиционални печива како 
и скара. Во јули го имавме нашиот прв детски спортски ден, каде што децата излегоа и 
играа различни игри и уживаа во храна додека стекнуваа нови пријатели. На почетокот 
на септември го имавме нашиот годишен Македонски културен викенд, славејќи ја наша-
та македонска култура со музика, танц и храна. Оваа година имавме сликање на лице, 
уметност со балони, бонбони од памук, пуканки и скокачки замок за сите деца да уживаат. 
Беше забавен викенд и бевме многу среќни што видовме многу познати лица кои прису-

ствуваат заедно со многу нови. Кон крајот на септември, нашата играорна група Куд Би-
лјана се врати и пречека многу нови играорци. До денес, 52 деца ја сочинуваат нашата 
јуниорска и сениорска играорна група. Нивниот прв настап се одржа на нашиот годи-
шен банкет за Митровден кој можевме да го вратиме оваа година од Ковид и беше 
голем успех. На почетокот на декември, нашите дами ја организираа својата годишна 
женска божиќна забава. Претседателката Сојна Мириќ заедно со сите други членки на 

Женската Секција направи неверојатна работа подготвувајќи забавно поплад-
не за сите жени кои присуствуваа. Свети Димитрија сака да им се забла-

годари на сите членови на нашата заедница за нивната континуирана 
поддршка во текот на целата година и со нетрпение очекуваме да ги 
поздравиме сите на претстојните настани во 2023 година. Оваа година 
го имавме  Коледе на 5-ти јануари,Божик на 7-ми јануари и нашиот 
годишен василичарски банкет на 14-ти јануари кај ,,Кристал Фонтана,,. 
За повеќе информации за овие настани и други претстојни настани во 
2023 година, ве молиме следете не на Инстаграм @st.dimitrijasolunski_
markam и нашиот Фејсбук профил @SvetiDimitrijaSolunskiMarkham.

 Благодарам Јован Дреноски

ствуваат заедно со многу нови. Кон крајот на септември, нашата играорна група Куд Би-
лјана се врати и пречека многу нови играорци. До денес, 52 деца ја сочинуваат нашата 
јуниорска и сениорска играорна група. Нивниот прв настап се одржа на нашиот годи-
шен банкет за Митровден кој можевме да го вратиме оваа година од Ковид и беше 
голем успех. На почетокот на декември, нашите дами ја организираа својата годишна 
женска божиќна забава. Претседателката Сојна Мириќ заедно со сите други членки на 

Женската Секција направи неверојатна работа подготвувајќи забавно поплад-
не за сите жени кои присуствуваа. Свети Димитрија сака да им се забла-

годари на сите членови на нашата заедница за нивната континуирана 
поддршка во текот на целата година и со нетрпение очекуваме да ги 
поздравиме сите на претстојните настани во 2023 година. Оваа година 
го имавме  Коледе на 5-ти јануари,Божик на 7-ми јануари и нашиот 
годишен василичарски банкет на 14-ти јануари кај ,,Кристал Фонтана,,. 
За повеќе информации за овие настани и други претстојни настани во 
2023 година, ве молиме следете не на Инстаграм @st.dimitrijasolunski_
markam и нашиот Фејсбук профил @SvetiDimitrijaSolunskiMarkham.

had face painting, balloon artistry, cotton candy, popcorn and a jumping castle for all kids 
to enjoy.  It was a fun weekend and we were so happy to see many familiar faces attend 
along with many new ones.   Late September, our dance group, Kud Biljana returned 
and welcomed many new dancers.  To date, 52 children make up our junior and senior 
dance group.  Their fi rst performance took place at our annual Mitrovden banquet which 
we were able to bring back this year since covid and it was a great success.  In early 
December, our Ladies Auxiliary threw their annual Women's Christmas Party. President 
Sojna Miric along with all other Ladies Auxiliary members did an amazing job putting 
together a fun afternoon for all women who attended.  St. Dimitrija would like to 
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Sojna Miric along with all other Ladies Auxiliary members did an amazing job putting 
together a fun afternoon for all women who attended.  St. Dimitrija would like to 

ствуваат заедно со многу нови. Кон крајот на септември, нашата играорна група Куд Би-
лјана се врати и пречека многу нови играорци. До денес, 52 деца ја сочинуваат нашата 
јуниорска и сениорска играорна група. Нивниот прв настап се одржа на нашиот годи-
шен банкет за Митровден кој можевме да го вратиме оваа година од Ковид и беше 
голем успех. На почетокот на декември, нашите дами ја организираа својата годишна 
женска божиќна забава. Претседателката Сојна Мириќ заедно со сите други членки на 

Женската Секција направи неверојатна работа подготвувајќи забавно поплад-
не за сите жени кои присуствуваа. Свети Димитрија сака да им се забла-

     Почитувани парохијани,
Би сакал на сите Вам и на Вашите почитувани семејства да Ви ги честитам Новогодишно-

Бижикните 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.

Новогодишно-Божикните празници во Св. Димитрија Солунски
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Драги браќа и сестри Македонци, најнапред да ви ја честитам новата 2023 година, да ви 
посакам успех, мир и напредок и добро здравје. Изминатава година, за малку поразлична 
од претходните, со Божја помош и помош од сите верници ја завршивме со помалку рес-
трикции, послободни да ги извршуваме нашите верски обреди и да се црквуваме во нашите 
Македонски Православни храмови. Ни претстои период на празници, молитва, Богослужби, 
а се разбира и подароци. 
Како што се пее во кондакот на Христовото Раѓање  “Ангелите си пастирите славословуваат, 
мудреците со ѕвездата патуваат” и ние како ангелите да го славиме Бога, кој заради нас 
се роди, а најдобро ќе го прославиме со учеството во светата Литургија, измирувањето со 
нашите ближни и помагањето на нашите преубави храмови.
Христос се Роди, за многу години Македонци и нека ни е благословена новата 2023 година.

Новогодишните празници во 
Црквата Света Недела во Ејџекс

На 31ви Декември, сабота, во прекрасната свечена сала во македонската православна црква 
Света Недела во Ејџекс се одржа Свечен Новогодишен дочек на кој присуствуваа гости од 
цело Онтарио.
Во истата црква на почетокот од месец јануари започнаа божикните богослужби со нашиот 
парохиски свештеник отец Александар Зашов. Бадник го дочекаа многубројни Македонци  
собрани околу огнот на кој се печеа костени и се служеше загреана ракија. Во свечената сала 
се делеа бадникови пакетчиња за дечињата кои ги имаше во голем број. Христовото раѓање, 
Божик го прослави Црквата со служење на божикната литургија и делењето на христовите 
тајни. Потоа се одржа свеченост со богат ручек и музика од Ице и Веле. На божикната све-
ченост Дедо Мраз подели новогодишни пакетчиња „FINO fi ne foods’’ за најмалите голема 
радост и доживување.   Голема благодарност за целокупната организација на божикната 
прослава до женската секција со претседателката Милица Попоска, до Марија Ангелевска 
која е организатор и главен шеф во кујната и до главната црковна управа која ја раководи 
Славе Бунтески.
Во продолжение погледнете ги сликите од новогодишните и божикни празници:

Известува: Каролина Ристеска.

СРЕЌНА НОВА ГОДИНА
Новата година која ја организираше црквата Св. Недела беше одлично посетена, богато 
мени, врвна музика со големмите музички уметници Веле и Ице кои до раните утрински 

часови ја држеа атмосферата на високо ниво.
Упарава на црквата со претседателот Славе Бунтески лично присуствуваше на ова славје 
кое навести една весела, здружна и секако слободна година во која ќе има многу просла-

ви, веселби за народот, а нашата македонска православна црква Св. Недела ќе добива на 
бројност на верници и квалитетен црековен живот во секој поглед. 

Честитки и на многаја лета!

Упарава на црквата со претседателот Славе Бунтески лично присуствуваше на ова славје 

ви, веселби за народот, а нашата македонска православна црква Св. Недела ќе добива на 

Празнична честитка од отец Александар Зашов, парохиски 
свештеник во МПЦ Св. Недела од Ејџекс

СРЕЌНА НОВА ГОДИНА
 ВИ ПОСАКУВА ПРЕТСЕДАТЕЛОТ 

ОД ЦРКВАТА СВ. НЕДЕЛА СЛАВЕ БУНТЕСКИ
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Светото Писмо на 
Новиот Завет кажува 
дека заедно со Христа 
биле распнати уште 
двајца луѓе. Нивните 
имиња не се спомнуваат, 
туку само се вели 
дека биле разбојници. 
Распнувањето се 
извршило на Голгота. 
(Голгота бил рид над 
Ерусалим, во облик 
на череп и затоа било 
познато  како Местото на 
черепот).  Господ Исус 
Христос бил обвинет, 
испрашуван, суден, 
соблечен од неговата 
облека, тепан, плукан 
и принуден да го носи 
дрвениот крст на кој бил 
распнат (Матеј 27: 28-

30). Носејќи го крстот, бидејќи бил истоштен, неколку пати 
паѓал и не можел да се справи со тежината на дрвото. Тогаш, 
враќајќи се од нива, случајно наишол некој човек, Киринеец, 
по име Симон. Тој  добил задача да Му помогне на Христа и 
да го носи  крстот. (Матеј 27: 32). Двајцата други осуденици 
Христос ги сретнал на местото на распнувањето. 

Распнувањето како најсурова казна
Распнувањето било посебна форма на смртна казна. 
Не може да се опише маката на распнатиот. Покрај 
неподносливите телесни болки во сите делови од телото 
и страдањето, распнатиот доживувал и смртна душевна 
болка. Ниту извршителите на егзекуцијата - обично тоа биле 
сурови луѓе - не можеле мирно да ги погледнат страдањата 
на распнатиот. Телото на осудениот се оставало да виси на 
крстот, понекогаш и неколку дена, до моментот на смрт и 
задушување. 
Една дефиниција за распнувањето споделува дека тоа 
било метод на екстремно казнување. Лицето наводно било 
обвинето, судено и осудено. Казната била смртна. Осудениот  
би бил врзан или прикован на големи дрвени греди во форма 
на крст и така би бил оставен да умре. Оваа сурова форма 
на смрт се практикувала како метод за спречување на 
криминалот во Римската империја.
Некои историчари запишале дека стапалата се ставале 
во паралелна положба, додека колената биле удвоени, 
преклопувајќи се едно со друго. Ова позиционирање  ги 
зголемувало болките и страдањата и ја убрзувало смртта. 
Оставањето на телото на крстот им овозможувало на 
другите да ги видат ефектите од таквата казна надевајќи 
се дека другите ќе се одвратат од криминалот и нема да ги 
прекршуваат законите. Оти, да се гледа  како  човек виси 
прикован на крстот и оставен да умре, било ужасно.

Зошто Христос беше осуден?
Христос добил казна како најголем злочинец иако не 
направил ниту едно злосторство. Пред се’, треба да се знае: 
Христос не бил ниту криминалец, ниту разбојник, ниту крадец 
или сл. Најпрво, страдањата Христови треба да се гледаат 
од верко-спасоносен аспект Неговото страдање за нас, 
христијаните, има спасоносно значење.  Христос “пострада 
заради нас и заради нашето спасение“ (Види Символ на 
верата член трети). Он доброволно се принесе себеси 
како откуп пред Бога за гревовите на луѓето. Никој друг 
не можеше да принесе таква жртва, освен Единородниот 
Син Господ Исус Христос. Во беседате за Велики петок св. 
Јован Златоуст вели: “Христовата смрт на човекот му носи 
спасение, оти без Неговата смрт за човекот нема надеж“. 
Он го изврши нашето спасението во објективна смисла, а 
другиот дел е наша задача која треба да ја исполниме преку 
живеењето согласно Божјиот закон. 
Подготвувањето на луѓето  за царството небеско се протега 
низ целата Христова проповед. Всушност, Он за тоа дојде 
“да имаме живот вечен и да имаме изобилие“ (Јован 10: 10). 
Христос проповедал за спасението на луѓето и за Својата 
победа над смртта.  Он тоа го правел со зборови, често пати 
употребувал матафори, а правел и  чуда. Но, народните 
управители на Христовите зборови и чуда им давале човечки 
димензии. Така кога Он рече: “Можам да го урнам Божјиот 
храм и за три дена да го соѕидам (Матеј 26: 61); или кога му 
рече на фатениот:.. “Синко, ти се опростуваат гревовите“  тие 
го осудувале за богохулство (Марко 2: 5-7; Јован 19: 27).
Но пред Пилата Синедрионците не ги спомнувале 
религиозните обвиненија, туку измислувале политички 
клевети. Велеле дека е човек кој го крева народот против 
римските власти и се нарекува цар. Со тоа тие  го придобиле 
Пилата и тој изрекол смртна пресуда. 
По наредба на Пилат, над главата на Христос, бил прикован 
натпис што ја означува Неговата вина: “Овој е Исус, 
Царот Јудејски“ (Матеј 27: 37). Тоа не им се допаднало на 
првосвештениците па затоа дојдоа кај Пилат и му рекоа: “Не 
пишувај: Цар Јудејски, туку напиши дека Он рекол: Јас сум 
Цар Јудејски“ (Јован 19: 21). Бидејќи Христос неколку пати 

рекол дека е Он Цар Јудејски затоа првосвештениците  и го 
осудија, плашејќи се дека ќе им ја одземе власта. Друга вина 
не е најдена.
Според еврејскиот закон, оној што бил обесен на дрво се 
сметал за проколнат.  Најпрво водачите на евреите сакале 
да Го обесчестат Христа засекогаш и затоа го осудиле на 
таква смрт, а за да  го понижат,  го ставиле меѓу разбојници 
и злочинци, испраќајќи порака: ете и Он е како  нив. Со тоа 
се исполниле зборовите на пророк Исаија кој вели: “И Он 
беше вброен меѓу злосторниците“ (Ис. 53:12). Извршувањето 
на распнувањето беше најсрамното, најболното и 
најсуровото. Во тоа време, само најозлогласените негативци 
беа погубувани со таква смрт: разбојниците, убијците, 
бунтовниците и криминалните робови. 
Објаснувајќи ја, пак, позицијата на Христа  помеѓу 
разбојниците  толкувачите на Евангелието велат дека тука 
симболички треба да се разбере тоа, дека Он ја потполнува  
празнината меѓу луѓето. Празнина во меѓучовечките односи  
сеуште постои. Гледаме и чувствуваме дека и денес љубовта 
пресушува и испарува! Сведоци сме како мирот во светот 
исчезнува! Од ден на ден, човек на човекот му станува се 
поголем непријател. Бидејќи Бог е љубов (1 Јов. 4:8 Он дојде 
во светот да се принесе себеси за жртва за да воспостави 
мир помеѓу човек со човека и помеѓу човекот со Бога (Рим. 
5: 1) Свети апостол Павле (Римјаните 5: 5-10), вели: “... Бог 
ја покажа љубовта Своја кон нас со тоа што Христос умре за 
нас...“ 
Синот Божји трпеше такви маки за да нè научи на кротост 
и трпение, да нè научи да простуваме навреди и да ги 
сакаме сите луѓе. И ако го правиме тоа, тогаш Христос се 
радува. Ако ние сме зли и правиме зло, тогаш Он тагува и 
страда, бидејќи не може да ги прими злите луѓе при Себе во 
Небесното Царство. Секоја навреда кон ближниот е навреда 
кон Бога.
Светото Писмо не ја дава точната формулација против 
двајцата мажи распнати покрај Христа. Дали двајцата 
мажи навистина биле разбојници и дали со своите зборови 
и постапки поттикнувале насилство, Библијата не  дава 
одговори на овие прашање. Но, од друга страна, спецификите 
на нивните злосторства и не се толку клучни, па, ниту важни. 
За нас е потребно да знаеме каква смрт и какво понижување 
претрпе Христос.

Само еден од разбојниците 
прифатил разговор со Христа

Ајде за момент со мислите да се пренесеме на Голгота: Иако 
Господ Христос претрпе сурова и нечовечка смрт Он, сепак, 
не се откажа од луѓето, туку им служеше до последниот Негов 
здив. И во најголемите маки Он се молеше за мачителите: 
“Боже, прости им, оти не знаат што прават“ (Лука 23: 
34). Освен тоа службата Негова кон луѓето се гледа и од 
разговорот што го имал со двајцата разбојници кога висеше 
на крстот. Додека Христос и двајцата мажи чекаа нивните 
тела да го издишат последниот здив, меѓу распнатите имаше 
интересен  разговор. Замислете го плачот и лелекот на 
луѓето додека го сведочат распнувањето на Христа; па звукот 
на клинците кои се удираат во Неговото тело, во рацете и 
нозете; стенкањето и плачот при секој удар на чеканот во 

клинецот што го прицврстува 
Исуса. Колку солзи сето тоа 
предизвикувало кај присутните 
луѓе!? Шокот и ужасот, за кој 
сведочеа Неговото семејство 
и следбениците, беа многу 

потресни и ужасни. И, додека во тие околности распнатите 
ја чекаа својата смрт, едниот упатуваше остри и понижуачки 
зборови кон Христа. “Еден од злосторниците што висеше 
таму го навредуваше: “Ако си ти Месијата спаси се себе си и 
нас!“ (Лука 23:39).
Другиот, пак, разбојник зборуваше со поинакво чувство. “А 
другиот, кога одговори, го прекори и рече: “Зарем и од Бога 
не се боиш, кога си веќе и сам осуден? Ние сме правилно 
осудени и примивме заслужена казна  според нашите дела; 
но Он ништо лошо не направил“ (Лука 23:40-41).
Овој разговор не’ потсетува дека и тогаш, како и денес, има 
луѓе кои веруваат во Бога, но и такви кои не веруваат. На 
крстот тој ден се случи драма, еден човек избра да верува 
во Бога, а другиот, дури и пред својата смрт, го отфла Бога. 
Такви има и денес.
Разбојникот којшто на крстот поверува на Христа рече: “Сети 
се на мене, Господи, кога ќе дојдеш во царството Свое. Исус 
му рече: Вистина ти велам: денес ќе бидеш со Мене во Рајот“ 
(Лука 23:42-43 ). Така овој разбојник, во последен момент 
од животот се покаја и беше ослободен од сите направени 
гревови и стана првиот жител на Рајот.
Разговорот на крстот најдобро ни кажува дека молитвата и 
покајанието се од витално и многу важно  значење во нашиот 
однос со Бога. Еден крадец го замолил Исуса да се сети на 
него кога ќе дојде во царството Свое, а додека, пак, другиот 
крадец го навредувал Христа. .
Овој разговор, исто така, не’ поучува дека, дури и ако сме на  
смртна постела,  можеме да избереме да поверуваме и да го 
следиме Христа. Уште ни дава поука, дека и на најголемите 
грешници дадена им е можност да се покајат и да Го бараат 
Бога. Убаво е да знаеме дека се додека сме живи постои 
надеж за наоѓање на Бога.

Смртта на осудените
Христос веќе бил безмилосно тепан пред да биде принуден 
да го носи крстот и да патува до Голгота. Неговото тело беше 
камшикувано и затоа изгубил голема количина на  крв што по 
кратко време довело до смрт. 
Останатите двајца мажи, исто така, биле приковани на крст. 
Рацете испружени и клинците зачукувани во стапалата и 
рацете, болката била измачувачка
Библијата вели дека, по тамошно време, било дванаесет 
часот на пладне кога Го распнале. Светото писмо опишува 
како темнината го надвладеа небото напладне и остана до 
три часот попладне. “Со силен крик, Исус издивна“ (Марко 
15:37). 
Светото Писмо не кажува кој од разбојниците умрел прв. Без 
разлика дали тоа беше човекот од левата страна или човекот 
од десната страна на Христа, но познато е дека умреле од 
распнувањето. 

Христоа воскресна
Библијата кажува дека по три дена Христос воскреснал 
од мртвите (Лука 24). Другите мажи коишто беа распнати 
заедно со Христа повеќе не се споменуваат. Не се познати 
дополнителни детали за нивната смрт и дали семејствата 
биле таму за да ги симнат и да се погрижат за нивните тела.
Болката и агонијата што ги претрпеле Исус и другите двајца 
мажи на крстовите, се дел од приказната за воскресението. 
Иако не се дадени точните злосторства на луѓето распнати 
со Христа, знаеме дека Исус слушал додека му зборувале. 
Како чеда Божји, повикани сме да ја споделиме добрата 
вест на Евангелието. Споделувањето на тешките делови 
ни овозможува да ја споделиме славата на воскреснатиот 
Господ Христос. Затоа да се чуваме од лоши мисли и 
чувства, од лоши зборови и од лоши дела кон нашите 
ближни, а особено да се чуваме од гневот што ја разорува 
душата.  Амин.
Примерот со разбојникот, кој се покајал на крстот, ни кажува 
дека никој не е однапред отфрлен од вечното спасение. Секој 
којшто се моли и ќе се покае може и во последен момент 
да го добие Царството Божјо и да стане негов жител. Нема 
грев кој нема да ни биде опростен само доколку искрено се 
покаеме (Матеј 12:13). Убаво е да не го чекаме последниот 
момент за покајание, како овој разбојник. Набожноста треба 
да биде постојана низ целиот наш живот, оти ако се случи 
ненадејна смрт не ќе имаме време за покајание.  

Од Светото Предание
Иако Библијата не зборува многу за разбониците сепак, во 
Светото предание е запишано следното: Имено, кога светото 
семејство (Јосиф, Марија и малиот Исус) доби видение од 
ангелот да  бегаат во Египет (Матеј 2: 13 – 15) на патот 
биле пресретнати од разбојници кои сакале да ги ограбат, а 
можеби и да ги убијат. Но, еден од нив  им рекол на другите: 
ајде да ги оставиме луѓето нека си одат. Така и станало. Тој 
разбојник што се смилувал на светото семејство бил истиот 
тој кој бил распнат со Христа на крстот и којшто се покајал.

соблечен од неговата 
облека, тепан, плукан 
и принуден да го носи 
дрвениот крст на кој бил 
распнат (Матеј 27: 28-

Пишува: 
прота-ставрофор 

ИЛИЈА ДОНЕВ

МАКЕДОНСКА ЗАЕДНИЦА

РАЗБОЈНИКОТ ПРВ ВЛЕЗЕ ВО РАЈОТ
“Тогаш распнаа со Него и двајца разбојници; едниот од левата 

страна, а другиот од десната“ (Матеј 27:30).

рекол дека е Он Цар Јудејски затоа првосвештениците  и го 

потресни и ужасни. И, додека во тие околности распнатите 
ја чекаа својата смрт, едниот упатуваше остри и понижуачки 
зборови кон Христа. “Еден од злосторниците што висеше 
таму го навредуваше: “Ако си ти Месијата спаси се себе си и 
нас!“ (Лука 23:39).
Другиот, пак, разбојник зборуваше со поинакво чувство. “А 
другиот, кога одговори, го прекори и рече: “Зарем и од Бога 
не се боиш, кога си веќе и сам осуден? Ние сме правилно 
осудени и примивме заслужена казна  според нашите дела; 
но Он ништо лошо не направил“ (Лука 23:40-41).
Овој разговор не’ потсетува дека и тогаш, како и денес, има 
луѓе кои веруваат во Бога, но и такви кои не веруваат. На 
крстот тој ден се случи драма, еден човек избра да верува 
во Бога, а другиот, дури и пред својата смрт, го отфла Бога. 
Такви има и денес.
Разбојникот којшто на крстот поверува на Христа рече: “Сети 
се на мене, Господи, кога ќе дојдеш во царството Свое. Исус 
му рече: Вистина ти велам: денес ќе бидеш со Мене во Рајот“ 
(Лука 23:42-43 ). Така овој разбојник, во последен момент 
од животот се покаја и беше ослободен од сите направени 
гревови и стана првиот жител на Рајот.
Разговорот на крстот најдобро ни кажува дека молитвата и 
покајанието се од витално и многу важно  значење во нашиот 
однос со Бога. Еден крадец го замолил Исуса да се сети на 
него кога ќе дојде во царството Свое, а додека, пак, другиот 
крадец го навредувал Христа. .
Овој разговор, исто така, не’ поучува дека, дури и ако сме на  
смртна постела,  можеме да избереме да поверуваме и да го 
следиме Христа. Уште ни дава поука, дека и на најголемите 
грешници дадена им е можност да се покајат и да Го бараат 
Бога. Убаво е да знаеме дека се додека сме живи постои 

Светото Писмо на 
Новиот Завет кажува 
дека заедно со Христа 
биле распнати уште 
двајца луѓе. Нивните 
имиња не се спомнуваат, 
туку само се вели 
дека биле разбојници. 
Распнувањето се 
извршило на Голгота. 
(Голгота бил рид над 
Ерусалим, во облик 
на череп и затоа било 
познато  како Местото на 
черепот).  Господ Исус 
Христос бил обвинет, 
испрашуван, суден, 
соблечен од неговата соблечен од неговата Пишува: 
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Почитувани Браќа и Сестри Македонци,

Ја користам оваа прилика да ви ги честитам нового-
дишните и религиозните празници што ни’ претстојат 
во наредни неколку месеци. Примете честитки од мене 
и мојата фамилија со желби за бериќетна нова 2023-та 
година, и безгранична среќа и здравје да ве следи во го-
дините што доаѓаат. Со прославувањето на Христовото 
раѓање да се зацврсти вашата предаденост кон нашата 
црква и религија.
          Срекна нова 2023-та Година

Менде Талески;
Претседател на Управниот Одбор

Од Црквата Св. Никола Виндзор

ХРИСТОС СЕ РОДИ! НАВИСТИНА СЕ РОДИ!
Возљубени браќа и сестри во Христа

Во овие празнични денови од срце ви посакувам во мир, љубов, радост, меѓусебно разби-
рање и добро здравје да ги прославите Божикните и Богојавленските празници  и тој дух 
на радост да ве следи преку целата година што ни доаѓа. Ве повикувам преку овие вечни 
доблести да напредуваме сложно како македонска заедница. Да се вежбаме во верата, 
љубовта, надежта и смирението и да ги прифатиме нив како основни критериуми во на-
шиот живот. Постојано да се угледуваме на вечниот Богомладенец Христос, на родениот 
од Пресвета Дева Марија. Да бегаме од гревот, да не престојуваме во него. Да се уподо-
буваме на Христа во сè.
Да се трудиме телесно и духовно да се очистиме и да направиме јасли во нашите срца, 
за во нив да се всели воплотениот Богомладенец! Да се всели и да остане со нас. На тој 
начин Тој ке влезе и во нашите семејства и ке ги освети и стопли со своите благодатни 
енергии. Да си ги чуваме своите семејства како голема светиња! И нашата Црква е едно 
големо семејство собрано околу Христос и во Христос. Да се обединиме под закрилата на 
црквата, бидејки заедно сме посилни. Да ја чуваме, помагаме и сакаме нашата Македонска 
Православна Црква, да ја посетуваме почесто на богослужбите и да учествуваме во нејзи-
ниот живот и активности.  Особено е важно да се учествува во Светите Тајни на Црквата, 
во Светата Причест и сето она што води кон неа. Да ги носиме нашите деца во неделното 
училиште. Младите да ја почуствуваат како своја Црква. Нивна одговорност и света долж-
ност е да се вратат и соберат во неа и да се организираат. Поблиски до Бога – поблиски и 
еден до друг!
Македонскиот непокорлив и слободен народ има богата и долговековна национална и цр-
ковна историја. Таа историја иако сме далеку од Татковината, продолжува и овде кадешто 
живееме. Нашите претходници со Божја помош изградија Македонска Црква и центар за 
собирање на Македонците. Врз нивните темели ние треба да продолжиме да го надграду-
ваме нашето македонско, црковно и национално дело.
Христос вели: Нова заповед ви давам: да се љубите еден со друг; како што Јас ве возљубив, 
така и вие да се љубите еден со друг. По тоа ќе ве познаат дека сте Мои ученици – ако 
имате љубов меѓу себе (Јн. 13, 34-35). А по радоста за Божиќ и меѓусебната слога, сите 
народи овде да нè познаат дека сме Православни Македонци.
За Божик, да се придружиме на ангелскиот хор, пеејки: „Слава Му на Бога во височините, а 
на земјата мир и меѓу луѓето добра волја“ (Лука 2, 14).
Во името на целата Црковна заедница на нашата Црква Св.Никола во Виндзор, упатуваме 
честитка и желба за Новата Година да ни биде на сите исполнета со многу здравје, љубов, 
мир, слога и секое добро од Бога!

Свештеник Емил Атанасов

На 18 Декември минатата година нашата Црква ја одбележа својата Храмова слава и го 
прослави Патронот Св.Никола Чудотворец. Радоста беше уште поголема поради при-
суството на нашиот возљубен Архиереј г. Методи – Митрополит Американско-Канадски 
којшто чиноначалствуваше со Светата Архиерејска Литургија и ги благослови верниците 
со Архипастирски благослов. Тој одржа пригодно слово за празникот и покажа радост што 
Св.Никола, нè собра во голем број на неговиот ден. Во продолжение Владиката заедно со 
свештениците го благослови и славскиот колач. Со него сослужуваа Парохискиот свеште-
ник и свештениците отец Александар Мустеников и отец Митко Поповски. На свечениот 
ручек претседателот на Управниот одбор Менде Талески се обрати кон присутните и им го 
честита патрониот празник.  Кумови за празникот беа Лиле и Златко Џуровски, а за догоди-
на беа избрани семејството Зоксимовски. По ручекот децата од нашето Црковно неделно 
училиште настапија со исполнување на Божикни песнички. Благодарност до дечињата за 
нивното учество во програмата како и за посетувањето на неделното училиште. Благо-
дарност и до родителите на децата и особено до учителките што го водат училиштето за 
нивната работа и подготовки на децата. Благодарност и до членките на Женската секција 
за нивниот труд и работа и за подготвувашето на Божикните подароци. Посебна благодар-
ност до Иљо Вартукопли - нашиот „Дедо Мраз“ или Санта, којшто по ручекот се појави со 
својот радосен глас и полна врека и веднаш ги собра присутните деца. За многу години да 
ни е Патрониот празник!

Возљубени браќа и сестри во Христа

Во овие празнични денови од срце ви посакувам во мир, љубов, радост, меѓусебно разби-
рање и добро здравје да ги прославите Божикните и Богојавленските празници  и тој дух 
на радост да ве следи преку целата година што ни доаѓа. Ве повикувам преку овие вечни 
доблести да напредуваме сложно како македонска заедница. Да се вежбаме во верата, 
љубовта, надежта и смирението и да ги прифатиме нив како основни критериуми во на-
шиот живот. Постојано да се угледуваме на вечниот Богомладенец Христос, на родениот 
од Пресвета Дева Марија. Да бегаме од гревот, да не престојуваме во него. Да се уподо-од Пресвета Дева Марија. Да бегаме од гревот, да не престојуваме во него. Да се уподо-
буваме на Христа во сè.
Да се трудиме телесно и духовно да се очистиме и да направиме јасли во нашите срца, 
за во нив да се всели воплотениот Богомладенец! Да се всели и да остане со нас. На тој 
начин Тој ке влезе и во нашите семејства и ке ги освети и стопли со своите благодатни 
енергии. Да си ги чуваме своите семејства како голема светиња! И нашата Црква е едно 
големо семејство собрано околу Христос и во Христос. Да се обединиме под закрилата на 
црквата, бидејки заедно сме посилни. Да ја чуваме, помагаме и сакаме нашата Македонска 
Православна Црква, да ја посетуваме почесто на богослужбите и да учествуваме во нејзи-

од Пресвета Дева Марија. Да бегаме од гревот, да не престојуваме во него. Да се уподо-

ниот живот и активности.  Особено е важно да се учествува во Светите Тајни на Црквата, 
во Светата Причест и сето она што води кон неа. Да ги носиме нашите деца во неделното 
училиште. Младите да ја почуствуваат како своја Црква. Нивна одговорност и света долж-
ност е да се вратат и соберат во неа и да се организираат. Поблиски до Бога – поблиски и 
еден до друг!
Македонскиот непокорлив и слободен народ има богата и долговековна национална и цр-
ковна историја. Таа историја иако сме далеку од Татковината, продолжува и овде кадешто 
живееме. Нашите претходници со Божја помош изградија Македонска Црква и центар за 
собирање на Македонците. Врз нивните темели ние треба да продолжиме да го надграду-

ниот живот и активности.  Особено е важно да се учествува во Светите Тајни на Црквата, 

собирање на Македонците. Врз нивните темели ние треба да продолжиме да го надграду-
ваме нашето македонско, црковно и национално дело.
Христос вели: Нова заповед ви давам: да се љубите еден со друг; како што Јас ве возљубив, 
така и вие да се љубите еден со друг. По тоа ќе ве познаат дека сте Мои ученици – ако 
имате љубов меѓу себе (Јн. 13, 34-35). А по радоста за Божиќ и меѓусебната слога, сите 
народи овде да нè познаат дека сме Православни Македонци.
За Божик, да се придружиме на ангелскиот хор, пеејки: „Слава Му на Бога во височините, а 
на земјата мир и меѓу луѓето добра волја“ (Лука 2, 14).
Во името на целата Црковна заедница на нашата Црква Св.Никола во Виндзор, упатуваме 

собирање на Македонците. Врз нивните темели ние треба да продолжиме да го надграду-

честитка и желба за Новата Година да ни биде на сите исполнета со многу здравје, љубов, 
мир, слога и секое добро од Бога!

Свештеник Емил Атанасов

На 18 Декември минатата година нашата Црква ја одбележа својата Храмова слава и го 
прослави Патронот Св.Никола Чудотворец. Радоста беше уште поголема поради при-
суството на нашиот возљубен Архиереј г. Методи – Митрополит Американско-Канадски 
којшто чиноначалствуваше со Светата Архиерејска Литургија и ги благослови верниците 

Во името на целата Црковна заедница на нашата Црква Св.Никола во Виндзор, упатуваме 

којшто чиноначалствуваше со Светата Архиерејска Литургија и ги благослови верниците 
со Архипастирски благослов. Тој одржа пригодно слово за празникот и покажа радост што 
Св.Никола, нè собра во голем број на неговиот ден. Во продолжение Владиката заедно со 
свештениците го благослови и славскиот колач. Со него сослужуваа Парохискиот свеште-
ник и свештениците отец Александар Мустеников и отец Митко Поповски. На свечениот 
ручек претседателот на Управниот одбор Менде Талески се обрати кон присутните и им го 
честита патрониот празник.  Кумови за празникот беа Лиле и Златко Џуровски, а за догоди-
на беа избрани семејството Зоксимовски. По ручекот децата од нашето Црковно неделно 
училиште настапија со исполнување на Божикни песнички. Благодарност до дечињата за 

којшто чиноначалствуваше со Светата Архиерејска Литургија и ги благослови верниците 

училиште настапија со исполнување на Божикни песнички. Благодарност до дечињата за 
нивното учество во програмата како и за посетувањето на неделното училиште. Благо-
дарност и до родителите на децата и особено до учителките што го водат училиштето за 
нивната работа и подготовки на децата. Благодарност и до членките на Женската секција 
за нивниот труд и работа и за подготвувашето на Божикните подароци. Посебна благодар-
ност до Иљо Вартукопли - нашиот „Дедо Мраз“ или Санта, којшто по ручекот се појави со 
својот радосен глас и полна врека и веднаш ги собра присутните деца. За многу години да 
ни е Патрониот празник!

училиште настапија со исполнување на Божикни песнички. Благодарност до дечињата за 
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     Танас Јовановски, 
основач и поранешен 
уредник на весникот 

Македонија, 
сегашен колумнист:

Минатата 2022 најмногу ќе ја 
паметам по пандемијата, но 
исто така и по случувањата 
во нашата татковина.
Горд сум на нашата заед-
ница овде во Торонто каде 
успеавме да ги држиме на-
шите Божји храмови
отворени без да претрпат 
некои поголеми последици, а 
се надевам дека и сите наши 
цркви во  Северна Америка 
го сторија истото. Со горчи-
на ќе се сеќавам на распро-
дажбата на националните 
интереси на Македонија како  
историјата, јазикот, откажу-
вањето на македонските на-
ционални малцинства 
во Грција и Бугарија. Секако, 
чувствував и сеуште чувству-
вам тежина и жалост знаејќи 
дека во затвор  во Македо-
нија лежат патриоти осуде-
ни на долгогодишни казни 
без никаква вина (никого не 
убиле и ништо не украле) . 
Среќна и бериќетна да ни' 
биде Новата 2023 Година. 
Поздрав до читателите. 

 Бранкица Кузманоска 
Матеска претседател на 
Св. Мала Богородица од 

Кембриџ

Црквата Св.Мала Богороди-
ца од Кембриџ имаше многу 
активности во измината го-
дина.
2022год. најмногу ќе биде 
запаметена по ренови-
рањето и разубавувањето 
за црковните простори (ре-
новирање на кујната, дет-
ската просторија, библио-
теката).
Најголем белег во годината 
зад нас ќе остави повторно-
то отворање на училиштето 
за македонски јазик,  како 
и музичкото училиште кое 
нуди бесплатни часови за 
деца и возрасни по гитрата, 
тапани и клавијатури.
Но секако, ние како црква 
сме најгорди на 25-годиш-
ниот јубилеј што се одржа 
во нашата братска црква од 
Хамилтон во присуство на 
многубројни пријатели и по-

ддржувачи на нашата црква 
со кои заедно прославивме 
25 години од осветувањето 
на црквата и 25 години слу-
жење на нашиот ценет отец 
Гоце Деспотовски.
Од мое име, и од името 
на управата на Св. Мала 
Богородица од Кембриџ-
на сите наши парохијани 
и сите Македонци овде во 
Канада и ширум светот, им 
ги честитам Божиќните и 
Новогодишните празници 
со желба за многу здравје 
и благосостојба во нивните 
домови.

Зоран Карапанчев, 
Претседател на Литера-
турното друштво ,,Браќа 

Миладиновци,,:

Изминатава година би 
сакал да ја запомнам по 

она најпозитивното, а тоа 
е завршувањето на ковид 

рестрикциите и враќање во 
нормалниот тек на личното 

и заедничкото живеење. 
Очебијно е како нашата ма-
кедонска заедница живна 

со масовното присуство на 
верниците во црквите, како 
и сите наши сонародници 
по македонски манифес-

тации кои почнаа редовно 
да се одржуваат по нашите 

парохии, како и надвор 
од нив. Луѓето одново се 

гледаат, се поздравуваат и 
прегрнуваат, се состанува-
ат по своите организации 
и друштва, се социјализи-
раат онаму каде што тоа 
некои од нив не го правеа 

скоро две години. 
Јас со Весна оваа година 
повторно ја посетивме Ма-
кедонија и се сретнавме 
со многу луѓе кои ни не-
доставсуваа во минатиот 
период. Таму запознавме и 
нови личности, разменивме 
многубројни искуства, до-
говоривме соработки меѓу 
тамошните организации и 
поединци со нашите орга-
низации и црковни општини 
кои деновиве се преточува-
ат во активна плодна сора-
ботка и нивни гостувања. 
Ја корстам приликава да 
ги поздравам сите наши 
сонародници и пријатели 
на македонскиот народ и да 
им ги честитам Божиќните и 
Новогодишните празници.

Драгица Димовска 
уредник и водител на 

радио програмата 
,,Обединета Македoнија,,:

Годината што помина може 
да се памти по многу слу-
чувања. Се ослободивме 
од стравот на Короната 
иако 100 проценти не е 
изчезната сепак луѓето 
се вратија во секодневие-
то како и пред Короната. 
Почнаа да се прават многу 
манифестации, особено во 
нашите Македонски Пра-
вославни цркви во Канада 
беа полни со народ за Но-
вогодишните и Божикните 
празници. - Војната помеѓу 
Русија и Украина доведе 
до светска економска кри-
за, ја осетивме и ние што 
живееме овде во Канада 
со повисоките цени на сите 
производи. Да се надеваме 
дека сепак војната помеѓу 
овие две земји бргу ќе завр-
ши. - Македонската влада 
го потпиша францускиот 
предлог за добрососедство 
помеѓу Македонија и Буга-
рија , кој што не го прифаќа 
голем дел од македонскиот 
народ. За да влезe Маке-
донија во ЕУ треба да е се 
откажи својата долгогодиш-
на историја нешто што ЕУ 
не го побарала од ниедна 
друга држава. А ние како 
дел од македонското ткиво 
се грижиме за се што се 
случува со нашата Македо-
нија. Позитивно е што Все-
ленската патриаршија и Ср-
пската православна црква 
ја признаа Македонската 
православна црква. 
Да се надеваме дека во Но-
вата 2023 ќе се случуваат 
многу поубави работи во 
нашата македонска заедни-
ца во Канада и во Македо-
нија па и во светот. 
Нека е честита, среќна и 
бериќна Новата 2023 годи-
на на сите полиња кај нас и 
во Македонија. Македонија 
Вечна. 

Протаставрофор Илија 
Донев:

Гледано од црковен но 
и од национален аспект 
најсилен белег во измина-
тата 2022 година е секако 
признавањето на Македон-
ската Православна Црква 
- Охридска Архиепископија 
и Јустинијана Прима како 
Афтокефална Црква. Ние, 
денешниве генерации сме 
посебно привилегирани оти 
после укинувањето на слав-
ната Охридска Аехиеписко-
пија во 1762 година, после 
цели 255, се здобивме со 
своја Црква. Од моментот 
на укинувањето на Архие-
пископија Македонците се 
обидуваа да си ја вратат 
својата Црква. Многу ге-
нерации го посакуваа овој 
чин, мнозина интелекту-
алци ги жртвуваа своите ка-
риери, мнозина луѓе своите 
животи ги положија во бор-
бата за обнова на Архие-
пископијата за конечно, 
кон средината на годината, 
тој процес да кулминира 
со признавање на Охридк-
стата Архиепископија како 
МАКЕДОНСКА ПРАВО-
СЛАВНА ЦРКВА. Ова при-
знавање не е само за кли-
рот на Црквата или само за 
оние што се декларираат 
како верници, туку ова при-
знавање е од огромно зна-
чење за секој Македонец. 
Жив е Свети Климент, дра-
ги браќа, Голем е Господ 
Кој и денес чуда прави, како 
што рече Поглаварот на Ср-
пската Православна Црква 
Неговата светост Г. Г. Пор-
фириј, при прогласувањето 
на Афтокефалноста во Со-
борниот храм “Св. Климент 
Охридски“ во Скопје. Сето 
тоа беше проследено со 
громогласен аплауз од сите 
Македонци ширум светот. 
Бидете уверени дека заед-
но со нас се радува и Не-
бесната Македонска Црква 
со сите светители и Божји 
угодници од Македонско 
потекло. Да ни е вечна 
Црквата наша Маке-
донска, да живее Ма-
кедонскиот народ.

НА МНОГАЈА 
ЉЕТА МАКЕДОН-
СКОМУ НАРОДУ!

Драги Стојковски, 
Претседател на 
Организацијата 

Обединети Македонци:

Како прво, од мое лич-
но име и во име на моето 

семејство, како и целото 
членство на Организација-
та Обединети Македонци 
во Канада чиј претседател 
сум, ја користам приликата 
на сите Македонци ширум 
светот да им го честитам 
Божиќ и Новата 2023 година 
со желби за добро здравје, 
духовен мир, национална 
сплотеност и конечно, во 
новата година да добиеме 
македонска национално 
свесна Влада во Републи-
ка Македонија. Кога раз-
мислувам за одговор на 
прашањето за тоа по што 
ќе ја паметам изминатата 
2022 година, со жалост мо-
рам да заклучам дека 2022 
година е продолжеток на 
жалните последни години 
откако велепредавниците 
предводени од Зоран Заев 
дојдоа на власт, само што 
сега истите велепредав-
ници се предводени од Ко-
вачевски, нов анонимус за 
македонскиот народ. Исто-
времено, продолжи молкот 
на македонскиот народ како 
кога робијаши се поредени 
пред стрелачки ѕид. Добра-
та страна од 2020 година е 
фактот што конрчно не‘ на-
пушти и за новата 2023 го-
дина се надевам дека преку 
нови избори ќе се избориме 
за нова и македонска на-
родна влада.

Саша Илијески сопстве-
ник на туристичката 
агенција Travel Only:

2022 година за мене како 
сопственик на туристичка-
та агенција TravelOnly with 
Sasha Ilijeski, беше возбуд-
лива и голем предизвик да 
се одговори на новите ба-
рања што ги наметна ковид 
ситуацијата во светот. По-
сле две години затворени 
граници и строги мерки за 
патување, 2022 година ќе 
ја паметам како година кога 
туризмот повторно зажи-
веа и драстично се зголе-
ми бројот на луѓето желни 
за патување и дружење. 
Пријатно бев изненаден од 
огромниот број Македонци 
кои бараа авионски билети 
да се видат со своите фа-
милии во Македонија или 
да ги доведат тука своите 
ближни. Исто така голем 
беше бројот на нашинци 
кои сакаа да уживаат во all 
inclusive аранжманите на 
Карибите и Мексико. 

Мило ми е што 2022 годи-
на ми донесе клиенти кои 
прераснаа во пријателства. 
Им посакувам Среќна и бе-
риќетна Нова Година и ве-
сели Божиќни празници на 
сите Македонци во Канада 
и во светот.

ПО ШТО ЌЕ ЈА ПАМЕТИТЕ ИЗМИНАТАТА 2022 ГОДИНА? 

Соња Лозановска уредник 
на весникот ,,Македонија,,

2022 година беше година 
која ја отпочнавме со забра-
ни за нормално живеење, а 

како последица на светската 
пандемија со Ковид 19,

за од април да почувствуав-
ме поголема раздвиженост 
и конечно  нормализирање 
на животот и без маски да 

можеме да ги следиме и да 
учествуваме на сите настани 

во македонската заедница 
во Канада.

Летотo 2022 година многуми-
на од нашите сонародници 
го искористија за посета на 

родната Македонија, 
 по подолгата пауза која ус-

леди за време на пандемија-
та, црковните фестивали 

оживеаја, започна органзи-
рање на патронови просла-

ви, годишнини што внесе 
нов дух во нашето заедничко 

живеење во македонската 
заедница во Кланада.

Тоа го оживеа и практично и 
весникот ,,Македнија,,
а, сега конечно можеме да 
кажеме дека се враќаме во 
целост со нашите рубрики и 
во интерес на читателите на 
весникот ,, Македонија,,.

Во годинава што започ-
на Ви посакауваме пред 
се’ здарвје и среќа, спо-
кој и задоволство, нека 
македонската заедница 
живее и се развива, со 
својот пример како до-
бри, честити и доблесни 
Македонци покажеме на 
светот и на Македонија 
дека сеуште сега и засе-
когаш остануваме да би-
деме нераскинливо тки-
во од татковината. 
Да ни се за многу годи-
ни сите празници, да се 
сакаме меѓусебно, почи-
туваме и поддржуваме, 
такви сме си најдобри и 
за себе и за заедницата.

И за крај на оваа об-
раќање ви благодариме 
што го читате весникот 
,,Македонија,,.
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МАКЕДОНСКА ПРАВОСЛАВНА ЦРКВА “СВ.ИЛИЈА“
   

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

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

НОВОГОДИШНА ЧЕСТИТКА ОД 
ПРЕТСЕДАТЕЛОТ
 АЦО КРСТЕВСКИ

Драги пријатели,
Во мое име, како и во име на управниот одбор при МПЦ Св. 
Илија од Мисисага сакам да ви ги честитам Новогодишните 
и Божиќни празници.
Новата година нека донесе нова среќа, нови цели, нови до-
стигнувања и многу нови инспирации во вашиот живот. Ви 

посакувам година исполнета со среќа, здравје, радост, и просперитет на вас и вашите 
фамилии.
Новата година е време за нов почеток, порака за подобар живот ослободен од лошото и 
убави мисли за идниндата. 
Годината во заминување, не стави на големи искушенија, кои ние како црква и црковна 
управа успешно ги надминавме 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 сите членови на управниот одбор, 
женската секција, пензионерското друштво River Side, женската група за одржување на 
нашиот двор, играорната група Илинден, друштвото Никола Карев и детското неделно 
училиште при нашата црква Св. Илија од Мисисага, како и до сите волентери и дарители 
кои со својот несебичен труд и материјални средства ја помогнаа нашата црква и заед-
ница.
НЕКА НИ СЕ ЗА МНОГУ ГОДИНИ БОЖИЌНИТЕ ПРАЗНУВАЊА И СРЕЌ-
НА НОВА 2023! Ацо Крстевски Претседател на Управниот Одбор на 
МПЦ.Св Илија од Мисисага

ПРАЗНИЧНА ЧЕСТИТКА 
ОД БЛАГОЈ ПЕНЕВ

 ПАРОХИСКИ СВЕШТЕНИК ВО 
МПЦ СВ. ИЛИЈА ОД МИСИСАГА

Нека љубовта и мирот на Господ Исус Христос биде со 
сите вас. Нека топлината Христова и пастирскиот оган од 
Витлеемската пештера секогаш ги грее вашите срца со 
топлината на љубов и братско разбирање. Нека овие ра-

досни денови се приближиме на светите ангели со песната ,, Слава на Бога во висините, 
а на земјата мир и меѓу легето добра воља. На сите Вас драги браќа и сестри во Христа 
Богомладенецот ви ги честитам бозикните празници .Христос се роди Навистина се роди.

Христос се роди, 
Навистина се роди!

Божик во црквата Св. Илија
Во преполната сала на црквата Св. Илија и олтар што го красеа млади ангелчиња, нај-
малите верници на црквата св. Илија во Мисисага беше прославен големиот македoнски 
православен празник, Христовото Раѓање, Божик. Со божествената литургија раководеше 
парохискиот свештеник Благој Пенев во сослужение на свештениците Илија Донев и Дане 
Илиевски.Црковниот хор ја надополнуваше божествената литургија, а по нејзиниото завр-
шување божикната прослава од црквата продолжи во банкетната сала каде што женската 
секција послужуваше ручек, и продолжи со веселба  до попладневните часови.
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 На 18 Декември веднаш после Богослужбата  во црквата 
св. Илија се одржа традиционалното годишно дарување на 
божикните пакетчиња за најмладите Македончиња.
Женската секција од црквата Св. Илија вредно работеше на 
пакувањето и со многу љубов и грижа кон оние кои најмногу 

им се радуваат на новогодишните дарови, дечињата.
Торбата на Дедо Мраз ја збогатија со своите донации В&В и 
НАФТА ФУДС & ПАКИЏИНГ ИНК. Женската секција упатува 
неизмерна благодарност до нив за поддршката и соработка-
та со  црквата Св. Илија.

На истиот ден вооедно беше подготвен и  при-
готвен ручек од женската секција по повод праз-
никот Св. Никола, подарен од нејзините членки.
 Нека е за многу години на сите кои славеа слава 
и именден, здравје и бериќет во секој дом..

САЛАТА ПРИ ЦРКВАТА СВ. ИЛИЈА ВО МИСИСАГА  СЕ ИЗНАЈМУВА ЗА ОРГАНИЗИРАЊЕ НА :
ПРИВАТНИ ЗАБАВИ, КРШТЕВКИ,ВЕРИДБИ,ПОГРЕБИ И ДРУГИ НАСТАНИ. 

ОСВЕН ПРОСТОРОТ, ЦРКВАТА НУДИ И КОМПЛЕТНО МЕНIИ СО ЈАДЕЊА ЗА ГОСТИТЕ.
КАПАЦИТЕТ:  150 ЛУЃЕ

  
ЗА ПОВЕЌЕ ИНФОРМАЦИИ ЈАВЕТЕ СЕ КАЈ: ГОРНАН  647-710-3836   БИСЕРКА  416-319-4949

ТРЕТ ПО РЕД БОЖИКЕН КОНЦЕРТ 
ВО ЦРКВАТА СВ. ИЛИЈА

Третиот по ред  Божиќен концерт , во изведба на малечките македончиња,  ангелчиња при 
црквата Св. Илија Мисисага  се одржа на 5-ти јануари во предвечерјето на Бадник кој пак 
го навестува најрадосниот празник Раѓањето Христово Божик. Концертот беше понзори-
ран од Васко и Љубинка Недановски со фамилијата . 
Црквата Св. Илија изразува благодарност до нив , и до сите кои учествуваа и работеа овој 
концерт да се оствари и да ги стопли срцата во пресрет на Христовото раѓање.

СРЕЌНА НОВА 2023 ГОДИНА ВИ ПОСАКУВА 
ЖЕНСКАТА СЕКЦИЈА 

ОД ЦРКВАТА СВЕТИ ИЛИЈА ОД МИСИСАГА

ДЕДО МРАЗ ГИ ПОДЕЛИ
 ПАКЕТЧИЊАТА ЗА БОЖИК 

И НОВАТА  2023 ГОДИНА
Стојне Николова: Ви ги честитам празниците и посакувам успешна нова година. 

Љубов,среќа и мир во вашите срца и здравје да ве служи преку цела година. 
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ALEXANDER THE GREAT AUTO INC
Buying a car? Remember, it is more than just spending money. We, at Alexander The Great Inc. Auto Sales understand 

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

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

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

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

Sales: 833-216-1270
Hours of Operation

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

CONTACT: 
914 Pape Ave

Toronto, ON M4K 3V2
info@californiatoronto.ca

HOURS
Mon–Sun: 11am - 12am

https://californiarestobar.ca/

(416) 461-1251

California Restaurant

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

schnitzels, pasta & more... 

Live music every Saturday
 Book your table now!

ORTHODOX NEW YEAR CELEBRATION
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At the headquarters of the 
Woodbridge Seniors Club, 
the seniors held a traditional 
Christmas party.
This year, the ceremony was 
opened by the president 
Dragica Dimovska, who 
welcomed all members 
and guests, as well as the 
priest Goran Risteski and 
the president of the ladies 
auxiliary Sojna Miric from 
the Macedonian church of 
St. Dimiria Solunski from 
Markham.

An honorable guest this 
evening was the mayor of 
Vaughan Steven Del Duca 
and the counselor Adriano 
Volpentesta, who later 
addressed those present, with 
joyful congratulations and 
wishes on the occasion of 
the New Year and Christmas 
holidays.
A party followed until late in 
the evening with cheerful 
music from Macedonia 
performed by Sonja and Oliver 
Band as well as the doyen of 
Macedonian song from the 
Aegean part Meri Minas.

We are bringing you Mayor 
Del Duca's speech in its 
entirety.

Vaughan Mayor Steven 
Del Luca 

wishing a Merry 
Christmas and a 

Happy New Year to all 
Macedonians. 

( Woodbridge 
Macedonian Seniors 

Club- Christmas Party, 
Dec. 16,2022)

I'm so deeply honoured to 
have the chance to be here 
with you tonight.
 First of all, Madam president, 
it’s always a delight to see 
you and of course all of the 
directors who make this club 
such a welcoming place. It's 
interesting because if you 
were talking about the fact 
that this club was founded in 
2012, I have to say I can still 
remember coming to visit with 
you and those earliest months 
in years the very fi rst time that 
I ran for mayor eventually back 
in 2012. Right across the city 
of Vaughan we have so many 
incredible senior’s clubs, we 
really do, but can I just tell 
you the Macedonian Seniors 
Club has always made me feel 
welcomed and made me feel 
valued, supported, respected 
and I want you to know that as 
your mayor here in Vaughan, 
that is something I will never 
ever forget. We all know that 
the past couple of years have 
been diffi cult, with us being 
kept apart from family, friends 
and loved ones, and that's one 
of the reasons I think this year 
this Christmas in particular, is 
so encouraging to see us all 
back together. We are safe, 
healthy and we're happy.

 I know here tonight you're 
looking forward to a really 
incredible party with a joyous 
celebration. I know that it's 
going to be a lot of fun, I heard 
you're going to be up dancing 
at some point tonight. I'm not 
going to be dancing because 
I'm looking to keep support not 
lose support, but I hope to see 
you again soon.

 I really wanted to be here 
tonight, on behalf of the city 
council, behalf of me and 
my family we all wish you a 
very Merry Christmas, happy 
holidays to you and your 
families! All the very best and 
have a safe happy and healthy 
New Year. Thank you all very 
much.

БЛАГОСЛОВЕНИ ПРАЗНИЦИ ВИ ПОСАКУВА УПРВАТА 
НА ЦРКВАТА 

СВ. НАУМ ОХРИДСКИ ОД ХАМИЛТОН

Со Божји благослов до вашите благочестиви христијански 
семејства, од името на МПЦ Свети Наум Охридски од Ха-
милтон , од името на парохискиот свештеник отец Ангел 
Станчев и од името на Претседателот на Црковниот Одбор 
при нашата Црква г-дин Кочо Стеријовски, ви ги честитаме 
Ново годишните и Божиќните празници. 

Бог да дари, мир, 
здравје и благо-
состојба, да си 
помагаме еден со 
друг и да го посе-
туваме Божјиот 
Храм, бидувајќи 
дел од Христова-
та Црква.

WOODBRIDGE SENIORS CLUB CELEBRATED CHRISTMAS
 WITH  THE MAYOR OF CITY OF VAUGHAN 
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ГОЛЕМ Е ДАНОКОТ НА ГУРБЕТЏИСТВОТО
Мајката македонска земја, 
која низ вековите толку многу 
била поробувана, парчосува-
на и ограбувана, никогаш не 
потклекнала пред теророт, 
пред клетите тирани и пред 
освојувачките походи. Нејзи-
ните синови и ќерки - гордите 
Македонци и Македонки се 
бореле и гинеле, но остана-
ле простум да им пркосат на 
сите неправди и зла.
Суров и крвав е данокот што 
е платен и со кого е натопена 
македонската земја и за вре-
ме на Самоила и за време на 
Илинден, и за време на бал-
канските и на светските вој-
ни. Недоброени храбри чеда 
ги оставија својата младост и 
животот за слободното само 
едно наше парче, Вардарско, 
Македонско.
Поробувачите, тортурите, 
војните, претешкиот суров 
живот под стегите на не-
пријателските чизми, нате-
рал илјадници Македонци да 
ги напуштат своите татковски 
и дедовски огништа и да тр-
гнат по патот на печалбар-
ската неизвесност.
Тешко, речиси невозможно 
е точно да се каже кога тр-
гнала големата македонска 
печалбарска река во пре-
куокеанските континенти, 
но, вистина е дека првите 
стапки на канадско-амери-
канската земја од Македон-
ците се пречекорени некаде 
пред 100 лета. Значи, уште 
пред еден век кога од разни 
краишта тргнале со парахо-
дите на долгиот пат, најпрво 
малку, а потоа е побројно и 
се помасовно.
Канада станува и останува 
привлечна, некаква "ветена 
земја" за Македонците, со 
својата големина, богатство 
и можност за заработувачка 
и за подобар живот. 
Според одделни податоци, 
се смета дека по Илинден-
ското востание, од Маке-
донија кинисале по светот 
околу 30.000 луѓе. Дури во 
своите писанија и истакна-
тиот револуционер и борец 
за правата на својот народ 
Ѓорче Петров, во далечната 
1903 година вели дека на 
Северноамериканскиот кон-
тинент заминале седум до 
осум илјади лица, во 1904 
година, меѓу девет и десет 
илјади, следната 1905 го-
дина бројот на иселените е 
10-15 илјади. Најголем дел 
кинисале од своите села, од 
цела Македонија, десетина 
проценти од нив биле зана-
етчии и учени луѓе, а од сите, 
близу половината останале 
во далечниот свет и таму се 
и денес тие или нивните по-
томства.
Значи, прапочетоците на исе-
лувањето на Македонецот се 
некаде во втората половина 
на минатиот век, кога први-
те дојденци во новиот свет 
биле оние храбри што реши-
ле да ги минат океаните и да 
бараат заработувачка и спас 
од сиромаштијата.
Вториот преселнички бран 
се врзува со Илинденското 
востание, со времето пред и 

по него, кога судејќи според 
бројките, тој бран е доста го-
лем и продолжил се до бал-
канските војни и поделбата 
на Македонија. Тогаш, при-
чините за напуштањето на 
Татковината се и политички-
те мотиви, политичките вал-
кани игри околу Македонија 
и теророт над сите нејзини 
три дела.
Значи, следи третиот период 
кој е сврзан токму со пар-
чењето на Македонија, кога 
во нејзините села и градови 
газдувале српските, бугар-
ските и грчките деспоти и 
крвници со сите тешки зло-
дела, што и ги нанеле на раз-
делена Македонија. Тоа што 
се случувало во Македонија, 
се пренесло и во преселнич-
ките држави, каде на Маке-
донците не им се давал мир. 
Притоа, туѓите пропаганди 
непрестајно ровареле среде 
иселеничките етнички заед-
ници и пуштале прсти секаде 
каде што тоа било можно.
Гордоста и желбата да се за-
чува името свое македонско 
била посилна од се а немо-
жејќи да го поднесуваат тој 
невиден терор, Македонците 
ги напуштале родните свои 
огништа и бегале или биле 
прогонувани по белиот свет.
Примерот со Беломорска 
Македонија е еден од најцр-
ните и најтаговен што ги по-
знава цивилизираниот свет. 
Овде некако се надоврзува 
и четвртиот период, оној за 
време на Втората светска 
војна и на Граѓанската војна 
на Грција. Масовниот егзо-
дус, на 28.000 дечиња и мно-
гу, многу патриоти и храбри 
борци, кои биле прогонети 
од диктаторските режимо-
чувари на Грција, а кои се 
раселени на сите страни во 
светот, е трагична страница 
во историјата на човештвото. 
Голем дел од нив свој живо-
тен пристан и среќа најдоа 
овде во Канада.
Bo годините no Втората свет-
ска војна, а посебно no пора-
зот на Демократската армија 
во Граѓанската војна во Гр-
ција, иселувањето е вистин-
ска река. Само во Леринско 
за десетина години, од 1950 
до 1960 година, биле издаде-
ни околу 10,000 иселенички 

визи, па кога ќе ги додадеме 
и другите региони во сите три 
дела на Македонија, тогаш 
статистиката е поразна.
Петиот иселенички период е 
од почетокот на шеесетите 
години и еве трае до овие 
денешни дни. Време во кое 
Македонија-првата  таткови-
на  и   натаму  неповратно  се  
празни.   Според официјал-
ните  бројки,   според  попи-
сот   на  населението,   од Ре-
публиката   во   1971   година  
се  иселиле  34.420   лица,   
што   е нереално. Според 
грчки статистички извори по 
првото тримесечие на 1970 
година од егејскиот дел на 
Македонија се имаат иселе-
но 3.918 лица, а од нив само 
од Леринско 1.840.
Меѓутоа, вистината е пои-
наква. Денес се смета дека 
на четирите континенти се 
заминати и живеат околу 
700.000 Македонци од сите 
делови на незаборавената 
и мила родна земја-Македо-
нија.

Во овој вековен иселе-
нички живот во Канада 

Македонците претрпеле 
многу тешкотии, премре-

жија и опасни времиња. 
He малку од нив дошле во 
туѓина без никој и никаде. 

Сами, без познавање на 
јазикот. Работеле се’ и 
сешто, жилаво опстоју-

вајќи и во борбата за 
подобра иднина и да се 
заработи некоја пара за 

да ии се испрати на свои-
те најблиски. He ретко 
во таа борба се губело 
здравјето, a ce губел и 

животот...
Данокот на гурбетџиството 
бил голем, дури и крвав. Ра-
ботеле тие на тунели, на же-
лезнички пруги, патишта, на 
високите билдинзи, на град-
би, на фабрики, во рестора-
ни и каде се не! Од тешко 
потешко, од мачно - помач-
но. Рецесии, кризи, еко-
номски проблеми, што се не 
им поминало преку глава. А, 
токму маката и ги споила и ја 
родила во нив потребата да 
се здружуваат, да бидат за-
едно и да си помагаат. Така 
и почнале да се формираат 
првите братства, првите спо-
магателни друштва, потоа и 

клубови и слични форми на 
собирање и дружење.
Се организирале и за да се 
зачува своето македонско 
име, својата национална гор-
дост, своите духовни, право-
славни, роднокрајни обичаи, 
јазик, традиции, да се зачува 
и да се афирмира својата 
богата историја и култура и 
конечно да се задржи и да се 
шири врската меѓу старата 
и новата татковина, Македо-
нија -Канада.
Некаде во 1905 година во Ка-
нада почнале да никнуваат 
селските и регионални брат-
ства, а преку нив им се пома-
гало на немошните, болните, 
безработните... Постепено 
тие израснувале во се позна-
чајни друштва и организации 
во кои судбината ја споделу-
ваат заедно, па каква и да е 
таа во туѓина.
Пропагандните прсти на ду-
шманите, непријателите се 
мешале уште од почетокот. 
Бугарската, грчката и српска-
та политика не мирувале, 
туку врбувале луѓе и правеле 
се тие за да влезат меѓу Ма-
кедонците за да роварат и да 
ги разделат.
Првите организирани спо-
магателни братства во Ка-
нада се формирани во 1910 
година од иселениците кои 
се дојдени од Ошчима, Ба-
ница, Смрдеш, Буф, Трсје, 
ад Преспа, Охрид од бито-
лскиот крај итн. Подоцна 
веќе почнуваат тие да ста-
нуваат се побројни и ги има 
се повеќе. Овие асоцијации 
се места во кои масовно до-
аѓаат Македонците за да се 
дружат, да си даваат одишка 
на својата душа и да ја леку-
ваат тешката носталгија во 
самотните дни и ноќи.
За верските и други празници 
се организираат најразлични 
средби, веселби, пикници... 
Се организираат и игранки, 
прослави, се слават маке-
донските национални праз-
ници, се слават значајните 
денови во спомен на Гоце 
Делчев, на ослободувањето, 
на македонското славно ми-
нато и сегашност и сето тоа 
се одбележува со почит и со 
гордост низ разни сеќавања, 
предавања, говори, низ пес-
на, оро, прослави, итн. Така, 

Македонците се повеќе стек-
нуваат свое име. 
Bo 1958 година до Иниција-
тивниот одбор за органи-
зирање на Македонската 
православна црква беше 
испратено писмо од Канад-
ско-македонската лига, во 
кое, меѓу другото, се вели: 
"Маглата со која беше об-
виено нашето национално 
прашање во минатото, се 
расчистува. Ова прашање за 
канадско-македонската гене-
рација со создавањето на на-
шата Република дефинитив-
но е решено... За канадскиот 
Македонец и Македонка се 
отвораат светли перспективи 
за национално постоење и 
изразување...
Немајќи своја црква, канад-
скиот Македонец станува 
објект на дива дискримина-
ција на бугарскиот, грчкиот и 
српскиот шовинизам... Како 
Македонци, иселеници во 
Канад и даваме поткрепа 
на македонската земја и на 
Одборот за организирање на 
Македонската православна 
црква".
Една од најзначајните ак-
ции е секако иницијативата 
што дојде од Македонците 
кои членуваа во братствата 
на Желево, Трсје, Ошчима, 
Трнава, Рула, Баница, Буф, 
Арменско, од Лерин, Битола, 
Костур, Преспа, Солун и од 
други места, кои беа добре-
дојдени на договорот околу 
сега веќе заедничкото рабо-
тење.Така и се роди иејата и 
во 1959 година се формира 
вдна од најстарите, најзначај-
на, најпатриотска и најмасов-
на организација "Обединети 
Македонци" во Канада која 
со текот на времето израсну-
ва во се поцврста и позначај-
на организација што покрена 
толку многу акции и која не 
згасна, туку напротив, стану-
ваше и станува силен маке-
донски патриотски организам 
со филијали во Америка, Ав-
стралија, Европа - во Скопје.
И покрај разните противници, 
кои ровареа и гледаа по се-
која цена да ги уништуваат, 
"Обединети Македонци", ги 
прегрмеја замките и развија 
извонредно широка, нацио-
нално силна активност на 
планот на верското, исто-
риското, културното и друго 
постоење на Македонците ао 
мултикултурна Канада.
Властите на Канада немаа 
проблеми и конфликти со 
македонските иселеници 
и затоа кон нив имаа сим-
патии и поддршка, бидејќи 
тие ја имаа стекнато веќе 
довербата на вредни, 
мирољубиви и трудол-
зубиви, луѓе кои ја са-
каат правдата и кои се 
лојални граѓани на нив-
ната втора татковина.
А Македонците во Ка-
нада градеа, работеа, 
правеа најубаво што 
можеа и најголемиот 
дел од нив го одбранија 
својот чист образ. И ви-
стина, дадоа се од себе 
за доброто и напредо-
кот на својата родна 

земја, која по векови и ве-
кови долги ропства во еден 
дел стана, сепак, слободна 
и во неа може секој да каже 
дека е Македонец. Таговно 
при тоа, погледнувајќи кон 
јужните свои егејски браќа и 
сестри no крѕ, што ги прекр-
ствуваат и ги асимилираат, 
или гледајќи на исток, кон 
пиринските простори каде 
што крвавеше уште еден дел 
свој, македонски.
За ваквите неправди во Ка-
нада се зборуваше постоја-
но! Патриотските организа-
ции, друштва и здруженија 
развиваат една голема ак-
тивност за да и покажат и да 
и докажат на најшироката ка-
надска јавност дека се уште 
има неслободни делови од 
првата татковина и дека не-
правдите и злото што им се 
прави е пострашно од многу 
војни и ужаси.
Колку тешко паѓаше и нере-
шеното македонско црковно 
прашање, кое беше меѓу 
најважните преокупации на 
Македонците. Тие постоја-
но се прашуваа - до кога ќе 
делат дел од својата уста, до 
кога ќе ја даваат и послед-
ната пара од сопствениот 
џеб за да им градат црква на 
туѓинци. 
Таков е случајот со црква-
та "Свети Кирил и Методи“, 
и многу други во Канада и 
САД. Како најсоседна, од 
Бугарската православна 
црква се побара духовна ју-
рисдикција, но не и ставање 
целосно рака и нејзино при-
својување. Македонците 
претци беа измамени и тие 
вистина не можеа да најдат 
спокојство се до времињата 
кога се дочека моментот на 
осамостојувањето, поточно 
на обновувањето на Охрид-
ската архиепископија во ли-
цето на Македонската право-
славна црква.
Меѓутоа, кој чека тој и до-
чека. Македонците се по-
чувствуваа горди, силни и 
сигурни само под закрилата 
на мајката црква и правеа се 
да ја добијат својата авто-
кефална црква Беше просто 
неразбирливо и не можеа да 
сфатат и прифатат, каква е 
таа неправда за еден народ 
кој со многу крв и жртви ја 
извојува и ја плати својата 
слобода низ една тешка бор-
ба и со толку непријатели, и 
да нема своја православна, 
самостојна црква, a има др-
жавност, има своја Републи-
ка Македонија со сите свои 
белези.

Славе Катин
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Интервју со Цане Царовски претседател на Македонската 
Православна Црква Св. Богородица од Лос Анџелес, Калифорнија

МК: Новата Година 
само што започна, а 

средбата со Македонците во 
Лос Анџелес, Калифорнија 
беше одлична можност за 
краток разговор со претсе-
дателот на црковната управа 
Цане Царовски. Тој живее 
половина век во Лос Анџелес 
и е свидетел на времињата, 
луѓето и настаните на овие 
простори. Потекнува од Би-
толското село Кукуречани и 
своето битисување во целост 
и го посветува на Макеодн 
ија, македонската култура, 
традициите, македонскиот 

фолклор, кои споделува со 
своето семејсво, почнувајќи 
од сопругата Снежана, си-
нот Ник кој на јутуб каналот 
ја претставува македонската 
култура и кулинарство на 
својот  канал Better Balkan. 
Најголемото задоволство 
на господин Цане е воведу-
вањето во македонштината 
на внучето Сани од неговата  
ќерка Светле.

На почеток го замоливме 
за кратка биографија за по-
стоењето на оваа макеодн-
ска православна црква.

Цане Царовски: 
Пред се’ поздрав  до 

вашите читатели и четитки 
по повод Божикните и Ново-
годишни празници.

Еве една кратка биографи-
ја за нашата црква и нас Ма-
кедонците во Лос Ангелес: 
Македонската заедцница во 
Калифорнија, поточно во Лос 
Ангелес започна уште во да-
лечната 1960 год. Една мала 
група Македонци повеќето од 
Вардарска Македонија на не-
кој начин се доселиле во овај 
дел од Америка. Како секој 
народ борба за подобар жи-
вот за своите фамилии кој 
некој од нив ги оставиле во 
стариот крај, животот го по-
минале потешко но желбата 
да се изгради Македонска 
црква или сала била секогаш 
на мисла. Малку народ, а ус-
ловите тешки после подолго 
време или точно во 1982 год. 
желбата стана реалност, 
се купи капела (chapel) со 
поголемо место и со тоа за 
прв пат во Калифорнија или 
западно од Чикаго се роди 
првата Македонска црква 
посветена на Св. Богоро-
дица. Со проширување на 
олтарот и мала реновација 
во 1985 год. беше осветена 
од Владиката Кирил а прв 
свештеник покојниот Поп Бо-
рис Арсовски. Прекрасен чин 
одбележан од сите членови 
и специјални гости. Во 1987 
год. започна изградбата на 
црковната сала и со тоа се 
реши проблемот за нашите 
социјални активности.

МК: Како работи црквата 
во поглед на прослава 

и одбележување на макеодн-
ски верски празници?

Цане Царовски:  Цр-
квата функционира 

редовно и комплетно со 
своите верници ги одбележу-
ваме сите верски празници 
и позначајните македонски 
национални празници со 
редовни игранки/слави, пи-
кници, концерти на кои уче-
ствувале прочуени имиња 
од македонската естрада, 
како: Васка Илиева, Алек-
сандар Сариевски, Селимо-
ва Желчески, Стево и Есма 
Реџепова, женски хор Злата 
Мегленска, Гоце Арнаудов, 
Благоја Грујовски, Наум 
Петрески, Елита, Благица 
Павловска, Фана Шомова и 
други. 

МК: Црквата секоја го-
дина одржува познат 

македонски фестивал, како 
и Василица кои имаат ин-
тренационелн карактер, но 

со македонски печат,  кажете 
ни повеќе за него...

Цане Царовски:
Македонскиот годи-

шен фестивал 26ти по ред и 
Стара/Нова Година-Васили-
ца 32ра. по ред се со посеб-
но значење затоа што имаме 
мешана публика, а тоа ни 
дава знак колку е популарен 
македонскиот фолклор. 

Мк: Кога го спомнувате 
македонскиот фол-

клорт, повеќе од очигледно 
е дека во овој дел внесувате 
посебна енергија и љубов, а 
тоа е и највечатлив амбаса-
дор на македонската тради-
ција..

Цане: Да така е, само ќе 
се навратам, Културно 

уметничкото друштво, игра-
орна група ,,Македонски Би-
сери,, е формирана во 1984 
год. со идеја нашата младина 
да биди поактивна во црков-
ните активности и да го про-
мовира нашиот богат и пре-
красен македонски фолклор, 

исто така да ја претставува 
нашата црква на годишниот 
црковен собир. 30ти Амери-
кански -Канадски-македонски 
Црковен Собир се одржа во 
Лос Ангелес во 2004 година. 
Историски момент кој остана 
во убава меморија. Низ годи-
ните поминаа околу педесет 
играорци и со гордост можам 
да кажам повеќето од нив се 
активни во нашата црква и 
црковна управа. 

МК: Верскиот дел, бого-
службите во чест на 

македонските православни 
празници се темел во рабо-
тата на секоја црква. Преку 
социјланите медиуми ги сле-
диме сите ваши активности, 
каде што може да се забеле-
жи една вистинска македон-
ска празнична атмосфера.

 Цане Царовски: Тоа 
ни е и целта, како 

што гледате со нас е новиот 
свештеник Поп Рубин Аце-
ски кој  е со нас последниве 
три години и се надеваме ќе 
бидиме заедно многу, многу 
години. Исто така Поп Ру-
бин е надлежен свештеник 
по потреба на нашата втора 
Македонска црква во Финекс 
Аризона Св. Архангел Ми-

хаил. Исто така нашата цр-
ква им дава морална и сим-
болична финансиска помош 
на новоформираната црков-
на управа во Далес Тексас, 
со воља на бога еден ден и 
таму ќе никни Македонски 
симбол. Поминаа педесет го-
дини како постои Македонска 
Православна Црква во Лос 
Ангелес Калифорнија, инте-
ресно е што сеуште некои 
наши не знаат дека постои, 
сега знаете и ве покануваме 
да ја посетите.

МК: Која е вашата по-
рака господине Ца-

ровски за крај на ова наше 
интервју?

Цане Царовски:  Во за-
клучок би сакал да по-

тсетам, многу од иницијато-
рите, градители и дарители 
што ги започнаа македон-
ските цркви веќе си заминаа, 
факт е дека еден по еден 
сите си одиме, остануваат за 
младите/идните генерации, 
сите имаме должност и од-
говорност за се што е наше 
македонско! 

Среќна и Радосна Нова 
Година! Среќен Божиќ 

и сите претстојни празници. 

Македонците од 
Лос Анџелес ги прославија 

Божик и Новата 2023 Година 

вашите читатели и четитки 
по повод Божикните и Ново-
годишни празници.

ја за нашата црква и нас Ма-
кедонците во Лос Ангелес: 
Македонската заедцница во 
Калифорнија, поточно во Лос 
Ангелес започна уште во да-
лечната 1960 год. Една мала 
група Македонци повеќето од 
Вардарска Македонија на не-
кој начин се доселиле во овај 
дел од Америка. Како секој 
народ борба за подобар жи-
вот за своите фамилии кој 
некој од нив ги оставиле во 
стариот крај, животот го по-
минале потешко но желбата 
да се изгради Македонска 
црква или сала била секогаш 
на мисла. Малку народ, а ус-
ловите тешки после подолго 
време или точно во 1982 год. 
желбата стана реалност, 
се купи капела (chapel) со 
поголемо место и со тоа за 

и одбележување на макеодн-
ски верски празници?

редовно и комплетно со 
своите верници ги одбележу-
ваме сите верски празници 
и позначајните македонски 
национални празници со 
редовни игранки/слави, пи-
кници, концерти на кои уче-
ствувале прочуени имиња 
од македонската естрада, 
како: Васка Илиева, Алек-
сандар Сариевски, Селимо-
ва Желчески, Стево и Есма 
Реџепова, женски хор Злата 
Мегленска, Гоце Арнаудов, 
Благоја Грујовски, Наум 
Петрески, Елита, Благица 
Павловска, Фана Шомова и 
други. 

македонски фестивал, како 
и Василица кои имаат ин-
тренационелн карактер, но 

Цане Царовски претседател 
на Македонската Православна 

Црква Св. Богородица
 од Лос Анџелес

Македонците од Лос Анџелес крај 
коледарскиот оган

Среќна Нова 2023 година од претседателот
  на македонската православна црква 

Св. Богородица  Цане Царовски
 и свештеникот Рубин Ацески 
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LOCATIONS: 
  190 Main St. N, Markham, ON    Tel: 905 471 9100

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

kozovskifamilydentistry.com  Kozovski Family Dentistry

New patients are welcome to our Dental Family
416 - 750 - 8080       905 - 471- 9100

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

Dental Technician  

SUCCESSFUL MACEDONIAN BUSINESSES



Страница 19January 12, 2023 SUCCESSFUL MACEDONIAN BUSINESSES



Страница 20 January 12, 2023МАКЕДОНСКА ЗАЕДНИЦА

Д О Н А Ц И Ј А   З А  Н О В А  Г Р А Д Б А

Во 2017 година, пред посетата во Македонија ,синот Виктор 
Велковски,ми даде  3000 долари и ме задолжи да ги подарам 
на најсиромашната фамилија во Општина Демир Капија.За 
информација се обратив до Директорката на централното 
основно училиште во Демир Капија,Менче Николова.Таа 
ми кажа дека во Општината има 5 сиромашни фамилии, 
ама најсиромашната од нив е фамилијата Алимови од село 
Бистренци, 
Демир Капија.Куќата беше во лоша градежна 
состојба,правена од кал без прозорци и врата.Четирите 
малолетни деца спиеја на подот.Условите за живеење беа 
неподносливи.Се прашував што навистина со 3000 долари 
може да се поправа.
Откако ги прашав родителите,имаат ли место позади 
куќата,добив потврден одговор.Без размислување им 
реков:Копајте па ке видиме да каде ќе стигнеме..
Во истата година беа ставени темелите,а во 2018 и првата 
плоча.Во 2019 година беше ставена и втората плоча и 
комплетиран градежниот материјал 
а ставање на покривот.

Ковидот 19 ги стави во мирување активностите 
за градбата.
За нареднота пролет/лето во план е ставање покрив на 
куќата ама недостасуваат 2500 долари.
Македонската заедница ви Торонто и околната 
секогаш помагала кога тоа било најпотребно.
Ја користам приликата од срце да и се заблагодарам на 
Љубица Ласаге од Etobicoke,ON 
за донацијата од 300 долари,која сума е вметната во 
вкупната сума од 2500 долари.
Со најискрени желби за помош на фамилијата,
Ве молиме за вашиот  удел во дособирањето на бараната 
сума. Во пресрет на Божиќните и Новогодишните празници.
однапред Ви благодариме, 
а на вас и на вашите ценети фамилии Ви посакуваме добро 
здравје и мир во вашите домови.
Христос се роди,навистина се роди.

Благоја Велковски
Организатор на Донацијата за  градба на куката.

За подетални информации Ве молиме обратете се 
до Организаторот 

на Донација Благоја Велковски на мобилен:
 416 799 7539 или на емаил: 

blagojavelkovsli17@gmail.com.
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Real Estate specialist 45+years experience 
Residential & Commercial investment 

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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РАЗГОВОР СО ЛЕКО ВУРМОСКИ ОД МАЛА ПРЕСПА, 
ЕДЕН ОД ОДРЖУВАЧИТЕ НА  МАНАСТИРОТ СВ. МАРИНА ОД ТУМИНЕЦ :

ВЕ МОЛИМЕ ПОМОГНЕТЕ ГО ОВОЈ БОЖЈИ ДАР

Селото Туминец е едно од 
десетте населени места во 
Мала Преспа, кое се наоѓа на 
самиот брег на Преспанското 
Езеро во близина на гранич-
ниот премин Стење-Горица и 
е второ село по големина, со 
околу 800 жители.
На езерските води се наоѓа и  
манастирот Света великома-
ченица Марина – Марена – 
Огнена Марија во кој што се 
поголем дел од моштите на 
Светицата, а каде се уште се 
случуваат чуда над нејзините 
мошти.
Манастирот постои од далеч-
ната 1926 година, лоциран 
на 50-тина метри од брегот, 
изграден како малечко ма-
настирче од земја и кал, 
го преживеал режимот на 

комузимот, забраните за 
прослави и  благодарение 
на  благочестивите верници, 
селаните од ова и околни-
те села кои се организираа 
со намера да го обноват и 
изградат.
Леко Вурмоски е еден од 
луѓето што се грижат и одр-
жуваат манастирот и кој со 
радост за нашиот весник 
раскажува колку е голема 
љубовта на Македонците не 
само од Албанија, туку и од 
Република Македонија кон 
ова свето место.
Секоја година на 30 јули кога 
се слави патроновата сла-
ва имаме високи гости вели 
Леко, многу верници од Мала 
Преспа, дијаспората, од Ле-
рин, Охрид, Струга, Ресен, 
Прилеп,а жива музика кани-
ме дури од Битола. На про-
славата на патронот во 2019 
година  специјален гостин 
беше  албанскиот претседа-
тел Илир Мета  кој придру-
жуван од претставници на 
локалната власт на Пустец 
го посети ова свето питомо 
место. „Вие сте прекрасна 
заедница, мирољубива и 
трудољубива, која заслужува 
една подобра иднина. За Пу-
стец, за Албанија, за Македо-
нија и за нашиот прекрасен 
соживот. Убавини и добрини 
секогаш“, рече Мета.

Поздравувајќи ги присутни-
те верници, господин Мета 
тогаш нагласи дека меѓу 
Македонците е со посебен 
повод и  огромно е задо-
волство да се види толку 
многу народ, посебно толку 
многу млади, кои ги негува-
ат традициите, кои некогаш 
беа забранети, млади кои 
сега гледаат со толку вер-
ба во иднината, рече тогаш 
претседателот Мета.

-Среќни сме на донацијата 
од градот Прилеп за сон-
чевите палети, а исто така 
изразуваме голема благо-
дарност до Насте Граждани 
од Горна Горица, кој живее 
во Канада кој комплетно оп-
реми две манастирски соби, 
нова кујна и многу помогна 
во реновацијата на манасти-
рот што е во тек вели Леко 
Вурмоски. 
-Во моментов најпотребно ни 
е тракторче како за да може-
ме  непречено да ги пренесу-
ваме градежните материја-
ли, затоа што патот е тешко 
прооден, а материјалите кои 
стигнуваат со кајче по Прес-
панското Езеро да не мора 
да ги носат на рамења и до 
300 метра.
Според зборовите на Леко 
Вурмо во манастирските 

дворови е потребен магацин 
за чување на материјалите,  
како и средства за плаќање 
на работниците кои се анга-
жирани за реновацијата.
Тој им се обраќа на сите Ма-
кедонци од Канада особено 
Македонците со потекло од 
Мала Преспа да помогнат во 
намерата манастирот света 
Марина да го добие својот 
конечен лик и да ја сочува 
својата светост, да остане за 
генерациите кои доаѓаат. 
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FOR THE MONASTERY ST. MARINA, 

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

SATURDAY, JANUARY 28, 2023

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

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

ORGANIZED BY MOC ST. NEDELA, AJAX 

МАКЕДОНСКА ЗАЕДНИЦА
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Apartments for senior citizens  65+
Fully renovated  one - bedroom suites with full kitchen
Bathroom with shower stall especially designed for seniors

Limited subsidy available, subject to eligibility
Balcony or patio walk out
Outdoor parking available
For more information please call at 416-755-9231
Zlatka Cokov or Margarita Donakovski 

Amenities
Macedonian Place offers a lower lounge with a cozy fi replace and bar over looking 
the ravine. The ceiling has engraved walnut wood panels and a beautiful chandelier. 
There are glass display cases with traditional folk costumes and artefacts as well as 
trophies from the Macedonian Golf Tournament which fi rst took place in 1942. The Front 
Lounge with a cozy fi replace and three wall murals depicting the life in the “old country”, 
provides a warm and inviting place to enjoy the day.

On the Main Floor next to the Lounge is the Entertainment Lounge/TV Room where 
residents watch their favourite shows or sports games. Outside, the walkways and 
gardens offer a lovely setting, set in an active area of East York, is within walking 
distance of many facilities. The TTC stops at our door.

Nearby
• Restaurants
• Drug Stores
• Banks
• Beauty Salons
• Bowling Alley
• Transit Stops

ZCokov@CanadianMacedonianPlace.com
MDonakovski@CanadianMacedonianPlace.com
Канадско-македонскиот дом располага со апартмани 
за лица над 65 години
Целосно реновирани апартмани со спална, дневна, кујна, балкон и бања со 
туш
Располагаме и со паркинг места за станарите
Можете да аплицирате за намалена кирија која е ограничена 
и предмет на квалификација
За повеќе информации јавете се на:
Златка Чоков или Маргарита Донаковски
416-755-9231
ZCokov@CanadianMacedonianPlace.com
MDonakovski@CanadianMacedonianPlace.com

CANADIAN MACEDONIAN PLACE 

Our Vision

To be recognized within the com-
munity as a home that celebrates 
the Macedonian culture and heritage 
and provides accommodations for 
Seniors capable of living indepen-
dently.

Our Values

We play a vital role in support of 
Macedonian heritage and culture. 
We strive to bring the Macedonian 
and Canadian cultures closer togeth-
er. We wish to create and support 
community involvement. We show 
respect, and support the feeling 
of self-dignity, to all our residents. 
We help bring a healthy lifestyle to 
the individuals that reside in CMP. 
We support and encourage family 
involvement and care. We value 
diversity in ethnicity.

Our Mission

To provide quality, affordable accom-
modations and companionship to 
Seniors of all backgrounds with an 
aim to encourage the vibrant Mac-
edonian culture in the city of Toronto, 
Ontario and all of Canada.

Goals

• Support and celebrate the 
Macedonian culture
• Offer companionship to all 
residents
• Provide quality accommoda-
tions
• Provide affordable housing

We strive to bring the Macedonian and
Canadian cultures closer together

Be a Volunteer

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

MACEDONIAN OPEN

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

850 
O’ Connor Drive

Toronto On 
M4B 3L6
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Драган Богдановски и Миле 
Илиевски стануваат многу 
блиски и истомисленици, не 
дека немаат некои различни 
видувања но тоа ќе го стават 
настрана за извесно време. 
Сепак меѓу нив ќе има и не-
кои несогласувања, можеби 
повеќе од завидливост или 
љубомора, посебно за кој да 
застане на кормилото на вес-
никот “Македонија”. Богда-
новски кога во моментов го 
издава весникот “Камбана” 
има амбиции да го преземе 
под своја контрола и “Маке-
донија” но не може тоа да го 
направи јавно затоа што има 
цврсти пријателски односи 
со Миле Илиевски, и така ќе 
останат најблиски се до 
смртта на Богдановски. До-
дека Богдановски се оправ-
дува дека нема намера да му 
ја оспорува уредувачката ра-
ботна активност на Миле 
Илиевски , меѓувреме се по-
јавува професорот Благоја 
Миленковски кој е близок до 
Богдановски, а покасно озна-
чен од ОКМ како шпион кој 
соработува со тајните служ-
би на Југославија. Милен-
ковски беше таков познат и 
во логорот во Грција, како 
клеветник. Тој не ги крие 
своите намери за да го пре-
земе весникот “ Македонија “, 
а пред Миле изигрува скрие-
но пријателство. Не е скриен 
фактот дека југословенската 
тајна служба секако имаше 
некакво влијание врз некои 
одредени членови на ОКМ, а 
тоа допринесе да дојде ра-
скол меѓу навидум здружени-
те емигрантски сили. Некои 
сметаа за да се остранат 
сите негативности што го по-
пречува работењето на ко-
митетот ќе треба да се изнај-
дат нови начини на 
делување, и од тука произле-
зе и идејата на формирање 
на други движења и органи-
зации од кои: ДООМ, НОФМ 
И МОО. Ни со овој потфат 
неможат да се намалат тен-
зиите, клеветите, таа напна-
та состојба ќе го оспорува 

здружувањето на македон-
ските емигранти во Европа и 
на други места, оти надво-
решните тенденциозни наме-
ри на тајните служби од по-
веќе држави со силен нагон 
ги следат активностите на 
македонските активисти, а 
тоа најмалку им одговара на 
вечните негатори за маке-
донската вистина. Борис Са-
рафов во едно интервју за 
британскиот весник “Тајмс”, 
12 Април 1901 година рече: 
“Жална грешка е да се 
претпоставува дека ние ја 
бараме Македонија во име 
на Бугарија. Ние македонци-
те се сметаме себеси за 
сосема одделен национален 
елемент и ни најмалку не сме 
наклонети кон дозволување 
нашата земја да биде загра-
бена од Бугарија, Србија или 
Грција. Впрочем, ние ќе се 
спротивставиме на било как-
во здружување од тој тип со 
сета наша моќ. Македонија 
мора да припадне на маке-
донците”. Поаѓајќи од таа 
мисловна поврзаност и 
опкружување ,нашите иселе-
ници ќе ја сватат потребата 
дека треба да има едно по-
цврсто групирање и здружу-
вање. Познато е дека упор-
носта, издржливоста и 
истрајноста се најважната 
алка од синџирот на човеко-
виот карактер и неговиот си-
лен морал. Кога сме сите 
сплотени, единствени и со 
силна духовна одредба и со 
цврста волја заедно ќе може-
ме да ја реализираме секоја 
зацртана цел. Но не секогаш 
работите одат како што ние 
посакуваме, и колку да сака-
ме така да биде, правичност 
во животот тешко е да најдеш 
некаде. Но ние македонците 
сме трагачи, не по богатство 
или возбуди или пак аванту-
ра, туку трагачи по вистината 
тоа барем сега го правиме 
така, да ја истражиме и дока-
жеме вистината за нашето 
постоење, колку болно тоа 
звучи. Нашата историја запи-
шана со крв, запишана и со 
златни букви и пак некој ќе 
рече дека не им сме познати 
на светот. Убиство е да се 
одрекнеш од твоето, што си 
го наследил од дедовци, пра, 
пра дедовци... Наше си е 
наше точка. Така вели и ма-
кедонскиот писател Анте По-
повски: “О, еве ја таа проста 
земја, од грч и чекање што ги 
научи и звездите да шепотат 
на македонски а никој не ја 
знае”. За да дознаеме кој се 

чесни и поштени македонци, 
или лојални на својата земја, 
патриотски настроени, нели 
тоа е потребно да знаеме за 
оние што ги зачленуваме во 
здруженијата и организации-
те. Некој ќе рече па не е 
цвеќе да го намирисаш. Точ-
но е дека тешко можеш да 
претпоставиш кој е добар 
човек а кој е лош, сите на 
гледано се добри. Григор Пр-
личев ни дава еден пример 
тој вели: “ Човек што не си ја 
сака татковината, не може да 
биде чесен човек”. Македон-
скиот вознес во емиграцијата 
не е баш така во најдобро 
светло, па ништо чудно, што 
е светогледно во македон-
ските работи кога како орли 
сите посегаат за таа бидни-
на. Раздорните превирања 
околу весникот “Македонија”, 
стануваат се позвучни. На 22 
септември 1964 година Бла-
гоја Миленковски испраќа 
писмо до претседателот на 
ОКМ, Димко Нечевски во кое 
се оправдува дека не е тој кој 
сака да го превземе весникот 
од Миле Илиевски. Меѓу 
другото тој пишива:”... Драги 
Димко, веднаш после вашето 
заминување од кај мене ( по 
околу еден час време) ми те-
лефонира Драган Богда-
новски и рече дека тој смета 
оти јас сум крив за се што се 
случило овде , дека Чика-
ровски бил мој човек, дека 
јас и Павле сме ја сториле 
сета оваа работа за да му го 
земиме весникот на Миле, 
дека тој имал во рацете 
писмени документи оти Дим-
ко велел за мене дека сум 
шпиун и сл. Рече дека одма 
ќе одел кај Миле и ќе му ре-
чел да не го дава весникот. 
Миле ми рече додека ако не 
се расчистела работата со 
матерјалното послување и 
да се докажат оптужбите тој 
нема намера да го предаде 
весникот. Јас само му укажав 
дека така е решено на соста-
нокот што го одржа Комите-
тот, Миле да ми ги достави 
сите материјали за весникот 
и јас да го работам”. Благоја 
се оправдува дека Миле не 
се согласувал дека Милен-
ковски бил секретар на ОКМ 
за што Миле се залага тој да 
ја напушти таа функција. Ова 
превирање ќе трае со месе-
ци и години, тактика или ме-
тод за да се изврши дестаби-
лизација на организацијата, 
да му се попречи патот кон 
остварување на македонски-
те идеали. Додека ова препу-

кување трае, Драган Богда-
новски игра двојна политика, 
сака да го зачува прија-
телскиот однос со Миле 
Илиевски, кој покасно во не-
говиот живот ќе му биде мно-
гу значаен, а во истовреме 
да се престави како значајна 
личност, таков е Богда-
новски, влијателен на сека-
де. За да се оствари маке-
донскиот сон, сите ќе треба 
исто да сонуваме. А тоа ни го 
потврдува и Волт Дизни тој 
вели: “ Ако можете да го со-
нувате, можете и да го на-
правите “. Но не секогаш со-
нот ни ги чува нашите 
чувства. Сигурно дека и Сло-
бодан Симиџиоски- Карпош, 
кој тогаш живеел во Швајца-
рија се откажува од соработ-
ката од ОКМ, а посебно со 
Миле Илиевски, човекот се 
сетил на неговото детство во 
Македонија и ако останел со 
патриотските работи не ќе 
можел да ги оствари ностал-
гичните соништа за да се 
најде кај некогашните детски 
игралишта. Веројатно од 
такви причини го користи 
псевдонимот “Карпош”, за 
сите писмени комуницирања 
за македонските чувствител-
ни прашања. Затоа тој ќе на-
пише: “Карпош е единствен 
псевдоним што сакам да ми 
остане покрај името, а други-
те не се важни. Карпош е 
многу убаво име, а е и позна-
то во нашата мината исто-
рија (двајца Карпоши: едниот 
во турско, другиот во парти-
занско , а третиот... сум Јас!). 
На 18 јуни 1967 година Преку 
писмо Карпош ги раскинува 
врските со Миле Илиевски 
како уредник на весникот 
“Македонија” и ОКМ за што 
тој самиот си ги препишува 
заслугите, меѓу другото тој ќе 
напише: “Драги Миле, Не сум 
задоволен и ќе ти објаснам 
зошто: ти знаеш дека ако не 
бев јас и уште некои на запад 
немаше да излезе ништо ин-
телегентно и македонско. 
Благодарејќи на една искре-
на и несреброљубива сора-
ботка од страна на ретки луѓе 
како јас, ти и уште некој, она 
што излезе на Запад по вто-
рата световна војна ќе може 
без срам да завземе едно 
чесно место во идната наша 
историја, а и во историјата 
воопшто. Нашите идеи се 
здрави, објективни идеи, без 
заслепеност од различни “ка-
питализми” или “комунизми”. 
И едниот и другиот режим 
имаат, како и сите режими , 

добри и лоши страни. Со тоа 
наше мнение ние сме смело 
свртени кон иднината и идни-
ната ќе не оправда и ќе каже 
дека ние сме биле едни од 
пионерите на една идна по-
комплетна и посправедлива 
и пообјективна идеологија: 
мост за соединување на сите 
народи во една светска фе-
дерација што не ќе биде ниту 
комунистичка, нити пак капи-
талистичка; иднина која нема 
да биде совршена но ќе ги 
носи поуките од сите грешки 
на минатото”. Карпош а има 
и многу други како него кои 
бараат некаква глорифика-
ција за нивните делувања 
околу македонската кауза. 
Ако сите што ќе го изговорат 
зборот “ Македонија” или “па-
триот”, се самоназначат дека 
биле дел од некаков подем, 
ќе треба сите оние “хери-ка-
нери” да ги прогласиме за 
херои. Дали оние вистински-
те херои, со смели и големи 
подвизи што оставиле хе-
ројски дела на кои што ние 
денес се гордееме, барале 
нивните делувања да бидат 
наградени. Единствената на-
града за нив била смртта, 
оти знаеле дека само смртта 
е неизбежна во секој удел. 
Карпош продолжува со 
писмото: “.... И јас си имам, 
како и секој, мои лични грижи 
и да ти кажам право, доста 
ми е од сите овие истории. 
Македонија или Македонец 
никогаш ништо за мене не 
сториле, но покрај тоа јас ги 
сакам и Македонија и Маке-
донците. Тоа не значи дека 
морам цел век да се занима-
вам со прашања кои ќе бидат 
решени, а ќе бидат еден ден, 
други луѓе ќе дојдат на гото-
во кои ништо или речи си ни-
што не прават денес кога е 
најтешко нешто да се стори 
во нашиве печалбарски и ро-
пски услови и дома и овде. 
Сега сакам луѓето да ме за-
борават и да можам еден ден 
да си одам спокојно на одмор 
дома и да ги видам пак сите 
оние места на кои сум бил 
како дете “. Секој кој што се 
отстранил од својот дом чув-
ствува еден таков копнеж за 
своето за она неповратливо-
то. И Константин Миладинов 
имаше таква тага за југ. Ние 
сите тагуваме за нешто или 
по нешто, но најголемата 
тага е за Македонија, таа 
нема цена нема ни крај. Но 
соништата , гневноста , голе-
мите исчекувања, симболич-
ните наградувања , сите тие 

нека останат само соништа. 
Според некој : Борците од че-
тата на Даме Груев разгова-
рале после напорните пла-
нински патувања. Се правело 
план по слободата како ќе се 
уредувала државноста на 
Македонија. Сите сакале не-
какви државнички позиции, 
кои од кои поголеми. Ги 
слушнал Даме и се замешал 
во разговорот. “ Како би било 
ние ослободителите да им 
дозволиме на ослободените 
тие сами да си ја изрежират 
својата државност, без наше 
влијание да си ја градат 
својата иднина, како што тие 
сакаат. Или ние останатите 
да се самоизгиниме , оти и за 
тоа се боревме, слобода за 
Македонија и ништо повеќе “. 
По предлог на националниот 
совет на ОКМ, на 14, 15 и 16 
јули 1967 година се одржа 
уставотворен конгрес на 
МОО во градот Кел , Герма-
нија на кој учество зедоа не-
колку десетици делегати од 
повеќе држави на Европа. Се 
поставува прашањето дали 
со формирање на уште една 
организација, во овој случај 
МОО (Македонска ослободи-
телна организација) ќе може 
да ја намали и онака напна-
тата тензија ,да ги смири 
распалените страсти меѓу 
македонските емигранти на 
стариот континент, кои тие 
покасно ќе преминат во лич-
ни меѓусебни пресметки. За 
тие немили политички брану-
вања ми рече еднаш Миле 
Илиевски: “Очевидно е да 
имаме една таква тензична 
атмосфера меѓу нашите ре-
дови. Македонското зближу-
вање, обединување или за-
едничко дејствување кон 
македонското дело не им од-
говара на југословенската 
елита, а ние знаеме дека во 
тоа време УДБА беше една 
од најмоќните тајни служби 
на светот, и таа правеше се 
за да ги разбие македонските 
здружувања. Секое македон-
ско движење тие сметаа дека 
преставува закана за тоа 
нивно братство и единство 
што македонската емигра-
ција по никаков начин не го 
поддржуваше. И оној мал 
број Македонци на спротив-
ната страна секогаш беше 
нивни лов” ми рече Миле 
Илиевски. (Продолжува) 
ГОРНАН ЈОВАНОВСКИ

 МАКЕДОНСКА ЗАЕДНИЦА

ПАТРИОТСКИОТ ВОЗНЕС НА МАКЕДОНЦИТЕ ВО ДИЈАСПОРАТА (4) 
здружувањето на македон-
ските емигранти во Европа и 
на други места, оти надво-
решните тенденциозни наме-
ри на тајните служби од по-
веќе држави со силен нагон 
ги следат активностите на 
македонските активисти, а 
тоа најмалку им одговара на 
вечните негатори за маке-
донската вистина. Борис Са-
рафов во едно интервју за 
британскиот весник “Тајмс”, ГОРНАН ЈОВАНОВСКИ
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БЛАГИЦА ДАФОВСКА

„Во Струга се родија
најдобрите наши синови, 
тоа беа
Димитар и Константин Мила-
динови“

Оваа година, во јануари се навршуваат 160 години од смрт-
та на нашите македонски учители,преродбеници и публи-
цисти, струшките браќа Димитар и Константин Миладинови, 
видни претставници на македонската култура и национална 
преродба од 19 век.Со нивното дело се вбројуваат во редот 
на првите будители на националната свест и борци против 
погрчувањет.Во тој тежок и мрачен времеплов низ кого 
врвеле,  се труделе во училиштата да го воведат родниот 
мајчин јазик. Ова е повод во нивна чест и слава, со овој 
литературен прилог да чествуваме при одбележувањето 
на 158 годишнината од нивната смрт ,и да го прославиме 
животот и делото на овие знаменити македонски синови.
Историското минато и сегашност на градот Струга е тесно 
поврзан со овие две значајни имиња од македонската лите-
ратура кои се родени во сиромашната фамилија на стружа-
нецот Ристо Миладин. Живееја во времето кога се одвиваа 
крупни промени во општествено-политичкиот и културниот 
живот во Македонија и тоа, по укинувањето на Охридската 
самостојна архиепископија.  Тогаш Струга подпаднала под 
Царигратската патријаршија која преку школите и црквите 
ја ширела елинизаторската култура во Македонија. Во овие 
услови браќата немале можност да се школуваат на мајчин 
јазик, зашто во училиштата предавале грчки учители. Но со 
текот на нивното школување  и учителствување  се соочу-
ваат со суровата стварност на општеството,а во македон-
ската литература ќе ја зацртаат нивната тажна биографија 
која со убавината на поетскиот збор ќе биде опишана во 
песните на нашите поети и ќе дојде до израз во песната 
„МИЛАДИНОВЦИ“ од  современиот поет Томе Богдановски, 
од која цитираме:
 „Го собравте народното богатство,

 бисер наниз и го засолнавте 
 од прашината на вековите,

 па станавте најбогати народни учители“
 Животните патеки на овие „народни учители“ тешко е 
да се издвојат посебно, тие се неразделна целина и ги 
води кон една цел: будење на националната свест кај 

народот и заштита на македонскиот јазик.

Меѓу осумте деца во семејството Миладинови, најстариот 
син бил ДИМИТАР МИЛАДИНОВ (1810-      23 јануари, 1862) 
Со основно образование се стекнал во Ќелијното учили-
ште во манастирот Св. Наум. Потоа  учи во Охрид  и на 20 
години постанал учител.Од 1833 до 1836 г. учи гимназија 
во  Јанина, Грција. Учителствувал во Охрид, Струга,Битола, 
Магарево и Трново.Во средината на 19 век, Димитар се 
борел против асимилацијата на грчките учители и свеште-
ници. Во 1856 г. го воведува народниот македонски јазик во 
училиштата со цел да горазвие како посебен јазик, при што 
го издал учебникот „Буквар за употреба во македонските 
училишта“. Поради неговите напредни идеи дошол до су-
дир со охридскиот митрополит Мелание.  Тој бил затворен 
во занданите на Струга, Битола и Солун, а во 1861 г. бил 
одведен во Царигратскиот затвор. Од голема важност е 
собирачката дејност на народни песни, приказни и др. кои 
ги испраќал во Белград и Русија. Заедно со Константин  
подготвувале  „Зборник на македонски народни песни“ со 
кого за првпат сме се претставиле пред светот како народ 
собогата традиција и силен творечки  талент, поради кое 
браќата се соочувале со непријателите и поднесуваа мако-
трпни  тешкотии.
Животниот пат на Димитар, бил тесно поврзан со судб-
натана КОНСТАНТИН МИЛАДИНОВ (1830- 18 јануари, 
1862) кој ги следел неговите стапки. Тој е  најмладиот син 

во семејството на Миладинови. Иако разликата во години 
со Димитар била голема, условите во кои живееле  ќе ги 
зближат повеќе во борбата против ѕверската асимилација 
и „грчката црковна тиранија“, и застануваат на чело на 
македонската преродба.По завршувањето на гимназија во 
Јанина учителствувал во Струга, Трново и Магарево. Во 
1849 г. студирал на универзитетот во Атина.  Во Светогор-
скиот манастир, во школоата на македонскиот преродбеник 
Партение Зографски го изучува старословенскиот јазик, 
кое беше од големо значење за идната творечка дејност. 
Како соработник на својот постар брат Димитар, кој ја почна  
борбата против денационализаторската панелистичка 
политика на грчката црква и заедно застанаа на чело на 
македонската преродба. Во1856 г. жедта за наука го води 
на студии во Москва на историско-филолошкиот факултет 
каде ја проучувал словенската книжевност, вршел преводи 
и ги редактирал народните песни.Инспириран од маке-
донската народна поезија, Константин ја започнал својата 
поетска дејност која покасно ќе го возвиши во еден од 
најголемите и најомилени поети од времето на преродбата. 
Токму таму, во далечна Русија се раѓа основоположникот 
на убавата македонска уметничка поезија. Поради слабиот 
интерес  околу печатењето на Зборникот, многу се разоча-
рал,а од студената зима во Русија се разболел. Стално 
копнеел „по неговиот роден крај на брегот од Охридското 
Езеро“. Исполнет со силна љубов и копнеж  ја напишал 
својата најубава песна „ТАГА ЗА ЈУГ“, во која носталгијата 
за родниот крај добива кулминација. Осамен и болен, тој 
сонува  „да прелета во родниот крај“:

„Орелски крилја как да си метнех,
и в нажи ст’рни да си прелетнех 

на наши места ја да си идам,
да видам Стамбол, Кукуш да видам,

да видам дали с’нце и тамо
мрачно угревјат како и вамо“.

Неговиот брат Димитар го повикува веднаш да се врати 
воСтруга. Во 1860 г. ја напушта Москва, и на минување 
преку Виена се сретнал со хрватскиот  бискуп  Јосип Јурај 
Штростмаер, по чија заслуга на 24 јуни, 1861 г. во Загреб е 
објавен  Зборникот на македонски народни песни. 
По излегувањето на Зборникот, Константин бил затворен, 
при што дознава брат му Димитар и брза да му помогне, 
но и тој се нашол во затворот.  Благодарение на  Зборни-
кот, многу народни умотворби зачувани се од заборавот и 
служат како инспиритативна тема во современата поезија: 
„МИЛАДИНОВЦИ“- Т. Богдановски
„Зазборивте  со Зборникот
од наслагите на мудростите
на народниот гениј
и ве зазанданија“
„Занданувавте во голем град Цариград“...
...каде во јануари, 1862 г. згасна животот на браќата Ми-
ладиновци завиткан во превезот на таинствената смрт. За 
жалост, смртта го спрече Константин да го види родниот 
крај, со бистрото езаро и „божевата хубавина“. Иако живеел 
само 32 години, овој најпознат поет од времето на пре-
родбата, ја украсил македонската литература со оригинал-
но и убаво поетско творештво. Напишал само 15 песни со 
социјални, патриотски и љубовни мотиви: Бисера, Шупелка, 
Голапче, Сираче, На чуждина Желание и др. Константин 
творел на македонски јазик со дијалектниот  струшки говор 
и јазикот од богатата народна поезија , кое е видливо во 
песната „ГОЛАПЧЕ“:
„Голапче мило хубаво, голапче златокрилесто,
Кога ти дојде при мене, и кога вчасот побегна? -
Ушче ја глас ти не слушнаф: ушче те харно не видоф,

Дан ми се мило , наљути?   Дан ми се,  добро насрди!
Зашч не ти хубост пофалиф, зашч не ти крилја помазниф?“
За време на престојот во Москва, поетот се сеќава на  
животот што го минал и желбата да се најде во колорит-
ниот  пејсаж  на родниот крај,ќе ни го опише во песната 
„ШУПЕЉКА“

„Ушче ко си беф малечок
от клас си писка напраиф.

Со неа свиреф, потскакфев,
И по зелени ледини

Си трчаф по пеперуги.
И со моите другари

Играф со срце весело,
Трчаф по поле широко“

Од љубовните песни најпопуларна му е песната за убавата 
мома БИСЕРА, каде неговите  интимни чувства  имаат 
романтичарски занос:

„Бисеро моме, Бисеро
шчо носиш бисер на грло?

Твоето грло хубаво
и от дробнаго бисера
хилјада п,ти побело„

„Ја нејќу бисер да баца
тук сака твоето грло“.

„Ја дарој, бисер не сака
тук сака мома Бисера.“

Песните на Константин, пропратени со ритамот на македон-
ските народни песни, со текот на времето,  ќе прераснат во 
непроценливо наследство во македонската литература.
Животот на двајцата браќа заврши зад решетките на 
Царигратскиот затвор. Со нивната смрт, Македонија ги 
загуби синовите што се бореа за културно и национално 
будење на народот.Нивната дејност е од непроценливо зна-
чење, особено со Зборникот кој претставувамонументално 
дело во 19 век. „Тој има големо историско значење за нас 
Македонците, зашто за првпат сме се претставиле пред 
светот како народ со силен творечки дух“ Тие беа свесни 
за нивното дело и веруваа вонего. Постариот брат Димитар 
тоа го потврдува со зборовите: „Јас го посеав семето, а вие 
бидете живи да го ожнеете неговиот плод !“ - Семето роди  
богат плод.  Во Струга,  секоја година во август се одржува-
ат „Струшки вечери на поезијата“ и јсимболично се отвора 
со песната „ТАГА ЗА ЈУГ“, која воедно претставува и химна 
на иселениците.
 Култот и славата за нив, има голем замав и надвор од 
татковината. Формирањето на литературни друштва и други 
асоцијации со нивното име, се видлив доказ.  Повеќе од 30 
години во Торонто, Канада успешно работи  Литературното 
друштво „Браќа Миладиновци“, чии претседател е Маја  Д. 
Ивановска.  За истакнување се активностите на Л.Д. „Браќа-
Миладиновци “ кои ја чуваат славата на нивните патрони, 
со нивните активности.
Во колективната меморија за Миладиновци ќе останат:  спо-
мениците, нивната родна куќа, СВП; а школите  ќе ги слават 
патроните.  Деновиве  160-годишнината од нивната смрт,ќе 
биде свечено одбележана  во Струга и во другите градови 
низ Македонија.
Нека браќата Миладиновци, ни бидат патоказ  какотреба 
да се чува и афирмира мајчиниот македонски јазик, и овде 
во далечна Канада; зашто јазикот е најголемо одбележје 
и богатство на еден народ.  Струшките браќа, Димитар 
и Константин, вечно ќе се слават и ќе бидат инспирација 
за поетите, чие дело ќе биде воспеано и возвишено во 
нивните песни.

           СРЕЌНА НОВА 2023 ГОДИНА 
       Со празнични честитки, благопожелби за 
среќа, успех и љубов; со топли поздрави до 
сите  Македонци. 

ПОЕЗИЈА СО ПОВОДПОЕТСКИ ВЕНЕЦ ОД СТИХОВИ ЗА 
БРАЌАТА ДИМИТАР И КОНСТАНТИН 

МИЛАДИНОВИ
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Macedonian Cooking with Sue Eastwood

Us Macedonians love good food, food that 
takes passion and love to make. 
Every sitting is an event. When 
our families get together, 
there are some culinary 
favorites that always 
turn up. 
What would a 
M a c e d o n i a n 
holiday table 
be without 
m a z n i k ? 
Yes, we love 
maznik at 

any time and we are willing to work all day, and then spend an 
additional 4 hours making maznik . It’s THAT good. 

What can you put in maznik? What is maznik, 
anyway? 

Maznik is a phyllo pastry pie. Rather than layers as in a zalnik 
where the phyllo sheets one on top of another, maznik is twisted and 
coiled into the baking dish ( we call it a tepsia).  The way the phyllo is 
prepared is also important. For zelnik, we usually roll with a rolling pin, 
equal sized layers of phyllo that fi t your baiking pan/tepsia ( actually slightly 
larger so that you have attractive folds…but that is for another discussion). 
Maznik sheets are rolled and then pulled, across and over your table. This one 
large and very thin sheet of dough is then rolled after you have added your fi lling 
on it. 
What kind of fi lling? Macedonians are creative and have discovered some very tasty go to 
combos based on what was available and in season where they live . In spring, spinach and sorrel 
( kiselec) with feta. In summer a mix of leeks, ricotta and feta, in fall pumpkin or sauerkraut and in 
winter pork and beef combos. 

So how do you ramp up a maznik for a special holiday event? 
Well… add money to it, of course! 

Especially for Stara Nova Godina, or the old new 
year based on the Orthodox Julian Calendar, 

we hide a coin in the layers of dough after 
it is assembled but before it is baked. 

This fun custom is observed on several 
occasions, again, based on the part of 

Macedonia one is from. We also do it 
Easter ( Veligden) and some do it for 
Badnik too. 
What does it mean if you get the 
piece of maznik with the coin 
wrapped in foil? It is said that 
the luck is yours! Blessings are 
coming your way. However, if you 
are lucky enough to be part of a 
Macedonian family, that is all you 
need. 

Maznik

4 cups fl our 
1/2 tbsp salt

1/2 tbsp baking powder 
4 tbsp oil

1 cup 7 oz water 

Knead until smooth. Cut into four. Flatten into disks. Wrap in 
Cling wrap. Keep in fridge over night. Roll and pull in the morning 

after letting it sit to room temperature. 

Us Macedonians love good food, food that 
takes passion and love to make. 
Every sitting is an event. When 
our families get together, 
there are some culinary 
favorites that always 

What would a 
M a c e d o n i a n 

where the phyllo sheets one on top of another, maznik is twisted and 
coiled into the baking dish ( we call it a tepsia).  The way the phyllo is 
prepared is also important. For zelnik, we usually roll with a rolling pin, 
equal sized layers of phyllo that fi t your baiking pan/tepsia ( actually slightly 
larger so that you have attractive folds…but that is for another discussion). 
Maznik sheets are rolled and then pulled, across and over your table. This one 
large and very thin sheet of dough is then rolled after you have added your fi lling 

What kind of fi lling? Macedonians are creative and have discovered some very tasty go to 
combos based on what was available and in season where they live . In spring, spinach and sorrel 

So how do you ramp up a maznik for a special holiday event? 
Well… add money to it, of course! 

Especially for Stara Nova Godina, or the old new 
year based on the Orthodox Julian Calendar, 

we hide a coin in the layers of dough after 
it is assembled but before it is baked. 

This fun custom is observed on several 
occasions, again, based on the part of 

Macedonia one is from. We also do it 
Easter ( Veligden) and some do it for 
Badnik too. 
What does it mean if you get the 
piece of maznik with the coin 
wrapped in foil? It is said that 
the luck is yours! Blessings are 
coming your way. However, if you 
are lucky enough to be part of a 
Macedonian family, that is all you 
need. 

Maznik

4 cups fl our 
1/2 tbsp salt

1/2 tbsp baking powder 
4 tbsp oil

1 cup 7 oz water 

Knead until smooth. Cut into four. Flatten into disks. Wrap in 
Cling wrap. Keep in fridge over night. Roll and pull in the morning 

Sarma
Speaking of holiday staples, 
sarma is Macedonia’s answer 
to cabbage rolls. Ours is not 
lost in sauce. Our sarma is 
the star of the show. Give this 
recipe a try : 

Here is the recipe for the way 
that I make them based on 
my moms Bitolski method. 

Sarma ( Macedonian sarma: 
cabbage rolls
1 Savoy cabbage head
1/2 cup rice

1/2 vinegar
1 tsp salt for water 
1 medium onion diced 
3 cloves garlic minced
Beef mince 400 gr
Pork mince 400 gr
1 tsp vegeta
1tsp paprika 
1/2 tsp black pepper 
1 tsp oregano 

Zaprshka ( this is like a roux 
but without fl our ) 

1 tbsp paprika
3 tbsp olive oil 

 Method 
Carefully remove center of 
cabbage and boil entire head 
covered in water with salt and 
vinegar. Reserve water. 
Strain cabbage leaves and 
remove each leaf of cabbage 
and set aside

Filling
Fry onion , meats, paprika , 
vegeta , pepper, oregano and 
rice. Last add garlic. 

When browned roll a few 
tablespoons of fi lling into each 
leaf and place into casserole 

dish. Continue until done. 
Cover the rolls with water that 
you reserved ( water should 
be above the rolls)
Bake in covered casserole for 
1 hour at 425 degrees F 
 Make your zaprshka ten 
minutes before rolls are done. 
( zaprshka)
 Heat 3 tbsp of olive oil and 
add 1 tbsp of paprika , remove 
as it heats to a sizzle. Add to 
half a cup of water from the 
reserve. 
Pour over the rolls and bake 
another ten minutes.

SONJA&OLIVER BAND MUSIC FOR ALL OCCASIONS 

647-406-4500
FACEBOOK SONJA&OLIVER BAND
WATCH OUR NEW SONGS ON 

YOUTUBE:
SONJA LOZANOVSKA

 (SONJA &OLIVER BAND)
 -BOZE PRAVDA NEMA-
SONJA LOZANOVSKA 

(SONJA&OLIVER BAND)
 -MOJOT ZIVOT-
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MakBiz.Net International 
online business directory

 of Macedonian Businesses and Professionals

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

 Cell: 647-617-7931
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Македонски Православен Календар 2023

              Подготвил Отец Сашо Целески, парохиски свештеник во МПЦ Св.Климент Охридски, Торонто       
Macedonian Orthodox Calendar 2023 (by father Sasho Celeski)

        Секоја сабота 
од 9-10 на  CHKT AM 1430

Tel. 905-265-2197
dimovskid@rogers.com
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2023
HAPPY NEW YEAR

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

@carpenters27

BUILDING INFRASTRUCTURE & OPPORTUNITY

https://thecarpentersunion.ca/inclusive-workplace/
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Јануари или коложег — 
првиот месец во годината 
според грегоријанскиот 
календар и еден од се-
думте месеци според овој 
календар што имаат 31 
ден. Според јулијанскиот 
календар, месецот јануари 
почнува од 14 ден на гре-
горијанскиот календар.
  Наречен е според 
Римскиот бог Јанус, богот 
на сите почетоци, преми-
ни, куќни порти, Сонцето и 
светлината.
Името на првиот месец 
во годината води потекло 
од Римската митологија, 
од каде што потекнува и 
латински збор за порта - 
ianua. Јануари се сметал 
за порта кон остатокот од 
годината. 
Старото македонско име 
за месецот јануари е 
Коложег. 
Поважни Православни 
празници во јануари
5-Преподобен 
Наум Охридски Чудотво-
рец, 
7 - Раѓањето на Исус Хри-
стос - Божиќ
14 - Св. Василиј Велики, 
Василица
18 - Водокрст
19 - Богојавление
20 - Св. Јован Крстител

1 јануари е првиот ден во 
годината според грегоријан-
скиот календар. Остануваат 
364 денови до крајот на го-
дината 
На 1-ви јануари 1948 година 
oснована е Државната опера 
на Народна Република Ма-
кедонија

 ► На 2 јануари 1946 
година македонските 
политички затвореници 
од затворот „Касандра“ 
во Грција, упатија апел 
до владите на СССР, на 
Велика Британија и на САД 
во кој меѓу другото, се вели: 
„Во сегашните историски 
денови, ние припадниците 
на македонскиот народ во 
Егејска Македонија, кои се 
боревме против другите 
окупатори и нивните слуги, 
принудени сме сега и на 

политичко поле да водиме 
тешка борба против грчката 
реакција...“.

На 4 јануари 1992 година 
Владата на Република Ма-
кедонија донесе одлука со 
која 7 јануари - првиот ден 
Божик, се прогласува за не-
работен ден. Ова е прв пат 
во Македонија верски праз-
ник и официјално да биде 
прогласен за неработен.  
На 6 јанаури 1916 годи-
на на Бадник кај месноста 
Дервишка Нива, Бугарската 
војска извршила колеж врз 
103 жители на Поречието. 
Масакрираните луѓе биле 
фрлени во ископ.
На 6 јануари се празнува 
Бадник или Коледе — денот 
пред роденденот на Исус 
Христос според христијан-
ската традиција. Според Ју-
лијанскиот календар, по кој 
се раководи Македонската 
православна црква, Бадник 
паѓа на 6 јануари секоја го-
дина, а Божик на 7 јануари. 
Суштината на празникот е 
во радоста на христијаните 
пред големиот ден — Хри-
стовото раѓање. Истовреме-
но, со овој ден завршуваат и 
Божикните пости.
Зборот Бадник веројатно 
доаѓа од старословенски - 
да бидеш буден. Таа ноќ, 
како што запишал Шапка-
рев, „сите домашни луѓе не 
заспиваат туку преноќеваат 
будни, та од тоа се гледа 
дека таа ноќ е наречена: 
бадник - будник“. И многу-
мина други истражувачи на 
овие обичаи сметаат дека 
името на овој ден доаѓа од 
бдеењето и будноста покрај 
обредниот оган.
На 7 јануари се празнува 
(Божик) или Рождество Хри-
стово — денот на Христово-
то раѓање според христијан-
ската традиција. Тоа е 
втор најголем празник во 
христијанството, по Велиг-
ден. Црквите кои го користат 
грегоријанскиот календар, 
вклучувајќи ги сите католич-
ки, протестантски и повеќето 
православни цркви, го про-
славуваат на 25 декември. 
Црквите кои го користат 

јулијанскиот кален-
дар, вклучувајќи 
ја и Македонската 
православна цр-

ква, го прославуваат 
Божиќ на 7 јануари 
до 2100 г., а потоа 
ќе го прославуваат 
на 8 јануари до 2200 
г., па на 9 јануари до 
2300 г. итн.
Со вечерата на 
денот пред Божик 
(Бадник) завршува-
ат предбожикните 
пости.
Во повеќето земји 
во светот со зна-
чителен дел на 
христијанско насе-
ление, вклучувајќи 
ја и Република Ма-
кедонија, Божик е 
празник и неработен ден.
На 8 јануари 1951 година 
почина Војдан Поп Георгиев 
Чернодрински, првиот маке-
донски драмски автор во чии 
дела прозвучи мајчиниот, 
македонски, јазик. Сите 
негови драмски дела обра-
ботуваат теми и проблеми 
од секојдневниот живот на 
македонците и борбата за 
слобода. Тој со своите тек-
стови го бодрел и храбрел 
македонскиот народ. Тој со 
своите ставови за македон-
скиот идентитет и со своите 
залагања за организирање 
на востание за конечно ос-
лободување на Македонија, 
здобил големи симпатии 
како од македонската така и 
од странската јавност.
Во 1929 година, Војдан Поп 
Георгиев отишол во посета 
на еден дом за сираци каде 
им подарил примероци од 
својата драма Македонска 
крвава свадба. По тој повод, 
Војдан изјавил:
Се надевам дека по прочи-
тувањето на книгава секој 
питомец добро ќе го запом-
ни прочитаното и никогаш не 
ќе го заборави јазикот на кој 
е напишана, јазикот на кој 
зборувале неговите праде-
довци, родители и роднини 
и на кој ќе зборуваат и покрај 
физичкиот и морален терор 
на сегашните поробители 
на татковината Македонија, 
сите идни поколенија што 
ќе ја населуваат оваа света 
земја. 
На 9 јануари 1914 

во Охрид, Македонија роден 
е македонскиот раскажувач, 
новинар и драмски писател 
Иван Точко. Тој е еден од 
основачите на Друштвото на 
писателите на Македонија.
лот Иван Точко.
Бил учесник во НОВ на Ма-
кедонија. По завршувањето 
на војната, работел како но-
винар во „Нова Македонија“ 
и во Радио Скопје, а покрај 
тоа, бил уредник на списа-
нието „Македонија“. По до-
несувањето на Резолуцијата 
на Информбирото бил уап-
сен, осуден и испратен на 
отслужување на затворската 
казна на Голи Оток.
Загинал во сообраќајна 
несреќа, прегазен од авто-
мобил, по излегувањето од 
автобус во Скопје, 12 ноем-
ври 1973).
На 10 јануари 1996 година 
Република Македонија и Ев-
ропската унија воспоставија 
дипломатски односи.
На 11 јанаури 1961 година 
во Штип  се родил Д-р Жан 
Митрев, еден од најпознати-
те македонски кардиохирур-
зи. Основач, сопственик и 
менаџер е на Специјалната 
болница „Жан Митрев“.
На 13 јануари се празнува 
Македонската православна 
Нова Година Василица. Спо-
ред нашата вера на овој ден 
се пали оган се врти мазник 
со паричка,  се топли ракија. 
Кај кого ќе падне паричката 
тој е кум за следната Васи-
лица.
На 13 Јануари 1994 го-

дина почина До-
бри Ставревски 
— еден од нај-
познатите пејачи 
на македонската 
естрада.

На 15 јануари 1945 
година во Велес без 
јавно судење, биле 
стрелани 53 затво-
реници од велеш-
киот затвор, лица 
за кои имало сом-
невање дека биле 
озлогласени против-
ници на НОБ. Без 
заокружена истраж-
на постапка и без 
јавно судење, биле 
групно стрелани и 
масакрирани, а по-
тоа и закопани во за-

едничка гробница која била 
откриена по педесет години. 
Ова преставува најголем 
масакр врз цивили извршен 
од ОЗНА во ослободена 
Македонија.На 16 јануари 
2008 година починал  Нико-
ла Кљусев, првиот премиер 
на Република Македонија по 
прогласувањето на независ-
носта од Југославија.

На 18 јануари 1995 годи-
на Струмица стана членка 
на Федерацијата на карне-
валските градови. 
На 19 јануари роден е Даме 
Груев (Смилево, 19 јануари, 
1871 - Русиново, 23 декем-
ври, 1906) — македонски ре-
волуционер, основач и еден 
од најистакнатите членови 
на Македонската револуцио-
нерна организација.
На 20 јануари 2000 Годи-
на почина Славко Ја-

невски истакнат ма-
кедонски раскажувач, 
романсиер, поет, фил-
мски сценарист, есеист 

и сликар. Долги години 
бил член на МАНУ и 
Друштвото на писате-
ли на Македонија. Тој 
припаѓа на првата ге-
нерација македонски 
писатели по Втората 
светска војна, која ги 
поставила темелите на 
современата македон-
ска книжевност. Него-
виот роман „Село зад 
седумте јасени“ (1952) 
е првиот роман објавен 
на стандарден маке-
донски јазик.

 ► На 20 јануари 
1945 година во Воден-
ско, Егејска Македонија, 
е формирана Тајната ма-
кедонска ослободителна 
револуционерна организа-
ција (ТМОРО). Иницијатор, 
организатор и раководител 
на организацијата беше 
Вангел Ајановски - Оче

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

На 28 јануари 1945 година  
Во Скопје е отворена прва-
та градинка во Македонија, 
за престој на деца од 4 до 
7-годишна возраст, на кои 
им беа обезбедени храна и 
воспитување преку денот, 
додека нивните родители 
беа на работа.
На 31 јануари 1945 годи-
на со решение број 581 на 
Президиумот на АСНОМ е 
основан Македонскиот наро-

ден театар. Првата драмска 
претстава ја прикажа на 3 
април истата година. 

Низ Годините

СТАРА НОВА ГОДИНА ВАСИЛИЦА
Секоја година православни-
те христијани ја празнуваат 
Нова година двапати. Еднаш 
на првиот ден од новата го-
дина според светскиот кален-
дар, а вториот пат на вечерта 
на 13 јануари. Постојат два 
календари, Јулијанскиот и 
Грегоријанскиот. Источната 
православна црква и поната-
му го користи Јулијанскиот ка-
лендар, а според него новата 
година почнува на 14 јануари 
од Грегоријанскиот кален-
дар. Официјално, насекаде 
низ светот Нова година се слави 
водејќи се според Грегоријанскиот 
календар и овој датум е општо при-
фатен.

 Кај земјите кои го имаат прифатено 
Јулијанскиот календар, 1 јануари 
претставува државен празник, но 
верските празници Обрезание Го-
сподово и Свети Василиј Велики се 

празнуваат на 14 
јануари. Оттука 
доаѓа и терминот 
Стара нова годи-
на, која се дочеку-
ва на 13 јануари. 
Оваа традиција 
постои во Маке-
донија, Србија, 
Црна Гора, Бело-
русија, Украина, 
Русија, Ерусалим, 
но и во некои гер-
мански кантони во 
Швајцарија и во 

некои делови во Шкотска. Првиот 
ден од православната Нова годи-
на се слави празникот за Свети 
Василиј Велики, или познат како 

Василица. Голем број македонски 
семејства Василица ја празнуваат 
како домашна слава, а оние кои го 
носат името на Свети Василиј Ве-
лики го слават својот именден. На 
Василица верниците вртат мазник 
со паричка и се верува дека оној 
кому ќе му се падне паричка ќе 
биде среќен во текот 
на целата година. 
Старата година се 
испраќа и со палење 
василичарски огнови, 
кои се симбол на бо-
жествената светлина 
што, според народно-
то верување, ги про-
гонува лошите сили. 
Инаку, Свети Василиј 

Велики е еден од тројцата најголе-
ми црковни учители од четвртиот 
век. Тој бил голем христијански 
филозоф, а се прославил и како 
епископ и заштитник на чистотата 
на православното учење. Свети 
Василиј Велики се упокоил на 14 
јануари во 379 година. 

невски истакнат ма- ден театар. Првата драмска 
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Funeral planning can get overwhelming, but you’re not alone. Our staff is here to support you and help you through your grief journey while 
honoring your loved one. To help you get started, below is some helpful information. But please feel free to contact us with any questions.

МАКЕДОНСКА ЗАЕДНИЦА

НАЈПРВИН ЈАСНО ПРИЗНАВАЊЕ НА МАКЕДОНСКИОТ НАРОД
Неопходно е Македо-
нија да има прецизен, 

точно определен, 
консензуален став за 
политиките на Софи-
ја кон македонската 

нација и држава

Агресивната бугарска по-
литика кон Македонија и 
постојаните бугарски ира-
ционални барања се должат 
на недостигот од јасна маке-
донска политика кон голем 
број прашања, меѓу другото 
и прашањето за почитување 
на човековите и малцински-
те права на Македонците во 
Бугарија. Односите помеѓу 
две соседски држави треба 
да бидат поставени врз прин-
ципот на заемност и почиту-
вање. Во спротивно, докол-
ку македонската страна не 
покаже јасен став и црвени 
линии, бугарските агресивни 
и ирационални настапи ќе 
прoдолжат и ќе се засилува-
ат. Во изминативе неколку 
години односот на официјал-
на Софија кон Македонија се 
карактеризира со агресивен 
национализам и иреденти-
зам, нешто што е особено 
видливо во постојаното не-

гирање на македонскиот на-
род и неговите особености 
– јазик, историја, култура, 
обичаи итн.

ОМО Илинден-Пирин: 
Бугарите може да 

влезат во македон-
скиот устав, но како 

малцинство, а не како 
државотворен народ

За оваа проблематика Стојко 
Стојков од ОМО “Илин-
ден”-Пирин вели дека секоја 
држава има црвени линии во 
односите со другите и најос-
новната и најочигледна е 
онаа што се однесува на чо-
вековото достоинство и пра-
вата на нејзините граѓани. Во 
тој број влегуваат и правото 
на самоопределување, на со-
пствен идентитет, слободата 
на науката, рамноправноста 
на граѓаните, суверенитетот 
на нацијата и нејзината др-
жава.
Со договорот со Бугарија и 
со преговорите што се во-
дат со Бугарија, Македонија 
трагично ги помина сите 
овие црвени линии и направи 
компромиси што го поставу-
ваат под сомнеж нејзиниот 
статус на суверена држава 

и нација. Тоа треба да пре-
кине. Има работи за кои не 
може да се разговара и ра-
боти што не може да бидат 
прифатени, без разлика на 
цената. Инаку се губи смис-
лата од постоењето на таква 
држава, како што нагласува 
Стојков. Македонија се по-
стави во подредена положба 
наспроти Бугарија. Апсолут-
но е понижување за земјата 
да разговара за статусот на 
бугарското малцинство во 
Македонија без да разговара 
истовремено и за статусот на 
македонското малцинство во 
Бугарија. Фактот што е при-
фатен таков разговор збору-
ва многу.
Да прифаќате да си го мену-
вате Уставот, а збор да не 
кажете за своето малцин-
ство во другата земја?! И тоа 
кога истото тоа малцинство 
е регуларно дискриминира-
но – факт утврден и во сите 
релевантни меѓународни 
извештаи! При толку пресуди 
на Европскиот суд за чове-
кови права, толку одлуки на 
Комитетот на министри при 
Советот на Европа.- вели 
Стојко Стојков.
Според него, Бугарите може 
да влезат во македонскиот 

устав, но како малцинство, а 
не државотворен народ.
Овој процес треба да оди 
паралелно со давање статус 
на национално малцинство 
за Македонците во Бугарија, 
каков што имаат да рече-
ме Турците таму, нека се 
отворат бугарски клубови 
во Македонија (без прово-
кативни имиња), но Бугарија 
нека ги исполни пресудите 
од Стразбур и ги регистри-
ра организациите на Маке-
донците во Бугарија. Нека 
има некаков реципроцитет 
и достоинство во овие пре-
говори и договори. Зашто 
инаку излегува дека Бугари-
те во Македонија имаат две 
држави, а Македонците во 
Бугарија – ниту една – вели 
Стојко Стојков.

Бугарија мора да ги 
да ги почитува обвр-
зувачките пресуди на 

Европскиот суд во 
Стразбур

Преставниците на македон-
ското малцинство во Алба-
нија го земаат предвид одно-
сот на официјална Тирана кон 
почитувањето на човековите 
права и малцинства, дека то-
кму добрососедските односи 
помеѓу Албанија и Македо-

нија можат да послужат како 
пример за македонско-бугар-
ските односи и подобрување 
на добрососедските релации 
помеѓу Скопје и Софија. Тие 
нагласуваат дека Албанија 
го признава македонското 
малцинство, вклучувајќи го 
и правото на организирање 
сопствени друштва и инфор-
мативни медиуми. Постојат 
уште можности за подобру-
вање на малцинските права 
во Албанија, но албанското 
општество е многу понапред 
во однос на Бугарија, која е 
земја-членка на Европската 
Унија.
Според нив, слично како што 
постои одредена заемност 
во македонско-албански-
те односи, таква заемност 
мора да постои и во маке-
донско-бугарските односи, 
односно Бугарија да се отка-
же од својата агресивна на-

ционалистичка политика кон 
Македонците. Бугарија треба 
да ги почитува обврзувачки-
те пресуди на Европскиот 
суд во Стразбур и треба да 
ги признава сите малцин-
ства што живеат на нејзина 
територија и македонското 
малцинство. Македонија тре-
ба да гради широк консензус 
и да има црвени линии во 
однос на бугарските барања, 
бидејќи сите ние знаеме кои 
се целите на Бугарија. Исто-
времено тоа го прави и со 
Македонците во Република 
Албанија, тие се идеи на 
санстефанска Бугарија за 
бришење на македонската 
нација – вели Никола Ѓурѓај 
од македонското друштво 
“Илинден”-Тирана
(Извадок)
Душан Јаневски. /Д.Ст./www.
novamakedonija.com.mk
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Забелешка: Афоризмите на г-ин Ташко Кубановски се објавуваат 
посмртно, што беше негова желба  и молба до редакцијата на 

весникот ,,Македонија, до која испрати  бројни афорими непосредно 
пред неговото заминување од овој свет. Слава му.

ЗАБАВНА СТРАНИЦА

 ► Тешко на поколението на арамиите! 
Господ бог казнува индиректно.

 ► Арамиите и ангелите ноќе не спијат.
 ► Арамиите проаѓаат низ рајот со виза 
за пеколот.

 ► Чистата совест е најдобрата 
перница.

 ► На арамијата не треба да му се гледа низ прсти, туку низ 
решетки.

 ► Совеста заби нема, но длабоко гризе.
 ► Тежок е товарот на сопствената совест.
 ► Не барајте ги ѓаволите во пеколот-некои се веќе на 

фотелјите.
 ► Земјата рани народ-народот арамии.
 ► Кој потешко живее, мирно спие.
 ► Онака како што започнува животот, така и завршува со 

солзи.
 ► На арамиите, кога тогаш господ ќе им плати.
 ► Легендарниот ,,Али Баба,, крадеше од разбојниците, а 

нашата ,,Али Баба,, краде од старците и сиромасите.

►
Господ бог казнува индиректно.
►
►

Ташко Кубановски

В и ц о в иАфоризмите на 
Ташко Кубановски Новогодишни

 
- За Нова година мажот ми ми подари јадица а јас нему – 
два фустани.

- Новогодишната забава на фирмата била успешна, ако 
наредното утро влегуваш на работа со свирки и аплауз 
од колегите!!! 

- Приврзаниците на здравата исхрана препорачуваат од 25 декември да се почне со 
земање на 1-2 лажички мајонез, за да се избегне шокот за празниците.

- Знаеш ли какви подароци им подарува Дедо Мраз на најубавите жени? – Не? – Па од 
каде ќе знаеш!

–  Маж си посакал за Нова година, неговата жена да стане поекономична, а неговата 
баба попаметна. И… Така и се случило. На 1-ви јануари завршил филмот, жена му го 
исклучила телевизорот, ја дувнала свеќата, ја прибрала ракијата од масата, а бабата 
почнала да раскажува детали за руско-турската војна 1877-78-ма…

– Кога одите на новогодишна забава, сепак не заборавајте дека со тие луѓе ќе треба и да 
работите повторно, по празниците…

- Пуштање на Нова година: Тој: – Може ли да те сликам? Таа: – Зошто? Тој: – За да му 
кажам на Дедо Мраз што точно сакам!
 
– И подарив на жена ми фрижидер за Нова година. Не е којзнае што, но да видите како и 
свети лицето кога го отвора.

 – Драги Дедо Мраз! Кинеските петарди кои ми ги подари минатата година, многу ми се 
допаднаа! Но, оваа Нова година те молам да ми подариш два прста за левата рака… 

– По празниците двајца алкохоличари разговараат: – А бе, Диме, што ќе да е тоа „ал-
кохол-анализатор“? 
Па, една таква направа, дуваш и таа според здивот ти кажува колку си пијан… – Б*ате 
беља, па јас за таква направа сум женет веќе 20 години!!! 

– На новогодишните забави ги сликам сите мои колеги бесплатно… Но ги бришам слики-
те само за пари… 

Мажите колку се постари, 
толку се побогати 

Сребро – во косата.
Злато – во забите.
Камења – во бубрезите.
Кристали – во крвта.

И неисцрпни резерви на при-
роден гас…

Апче за глава од 
комшијата 

– Мили, одам до комшијата 
по апче, зошто страшно ме 
боли глава.
– Но мила, нели имаме анал-
гин во шкафчето…
– Да, но сакам кафетин.

За македонското 
здравство 

– Докторе, дознав дека ќе ме 
оперира неискусен студент.

– Да, операцијата е утре.
– А ако згреши нешто, ако 
умрам?
– Е па тогаш ќе му пишам 
петка!

Кратки вицови за долго 
смеење:

 – Ќерко, зошто шишето со 
ракија е до половина празно? 
– Затоа што си песимист бе 
тато!

-Добро утро госпоѓо, како е 
Вашата главоболка денес? – 
Стана рано и отиде на риба. 

–Докторе, ме боли црниот 
дроб! – Покажете ми го јази-
кот! – А бе докторе, ви реков 
дека ме боли црниот дроб! 
– Покажете ми го јазикот! – 
Докторе, вие се шегувате ли 

со мене?! – Добро, тогаш по-
кажете ми го црниот дроб…

– Две баби си прават муабет 
на клупата пред зградaта: – 
Мојот дедо има многу лоша 
навика. По цел ден си ги гри-
зе ноктите. – Ааа, јас мојот го 
одучив! – Како, мори? Рацете 
ли му ги врзуваш? – Не, му ги 
кријам забите.

– Повик до техничка помош 
во интернет провајдер: – 
Ало, ми се расипа пералната. 
– Што има тоа врска со нас? 
Ние сме одговорни само за 
вашиот интернет. – Ама јас ја 
купив преку интернет!

– Може ли едно прашање? – 
Какво? – Ме сакаш ли? – Не 
може.

Фрази, коишто никогаш НЕМА да бидат изговорени во Македонија 

– Ние изгубивме на изборите.
– Изгледам прекрасно на 
сликата на личната карта.
– Тој што се пикна пред мене 
да е жив и здрав и стигне по-

брзо таму каде што тргнал.
– Ќелав навистина изгледам 
подобро.
– Таман си мислев сам да ви 
предложам да ми ја намали-
те платата.

– Пивското меше ти стои 
многу добро, Марија.
– Многу месо ставиле во тие 
виршли.
– Твоите Фејсбук статуси на-
вистина ми ги променија по-
литичките погледи.
– Не успевам во животот за-
тоа што сум мрзлив и глупав.
– Конечно на власт дојде 
еден чесен политичар.
– Гледав генијална реклама 
за прашок за перење.
– Баба ми ми рече дека тре-
ба да ослабам.
– Денес не ми се пие.
– Не ми се оди во Париз. Од-
веди ме во Валандово.
– Министер поднесе оставка.
– Политичар отиде во затвор 
затоа што многу украл.
– Моја грешка е.

Во рубрката  НАПРАВИ САМ ќе се запозна-
ете како да направите дизајн, декорација, 

украс, нова облека, разни акцесорис за 
вас лично или во вашиот дом. Изработката 
на сите предмети е рачна и понекогаш на 
машина за шиење. Материјалите кои се 

користат во изработката на предметите и 
облеката се веќе употребени или постоеч-

ки во некој друг дезен и вид, кој се разбира 
не е повеќе потребен. Рециклирањето е 
број еден заштита на нашата планета и 

затоа да бидеме инвентивни и да направи-
ме нешто убаво и корисно!

Да почнеме:

Денес ќе ви покажам како да си направите 
цилиндрична навлака за цилиндар пер-

ница (Round Removable Washable Lumbar 
Cushion Pillow Bed Roll - cylinder cover for a 

cylinder pillow). 
Што ви е потребно:

 

1. Украсен свилен материјал;
2.Памучен материјал;

3. Ножици;
4.Бела полнета перница;

5. Машина за шиење
6.Украсни реси и монистра,топ-

чиња.
Навлаката за цилиндричната перница 
всушност има облик на правоаголник 

кога е празна. Тоа значи дека 
кроењето на материјалот треба 
да го планирате во таа насока. 

Најпвин ќе одлучите кои 
димензии ќе ги има перницата, 

потоа го кроите свилениот 
материјал на кој од двете стра-

ни му додавате правоаголни 
форми од памучниот мате-

ријал плус ресите на средина. 
Краевите ги шиете и додавате 

парче низ кое ќе поминува 
врвцата. Во навлаката ја прот-
нувате долгнавестата полна 

перница со памук. На краевите 
од врвците додавате мунистри 

топчиња за декорација и ги 
врзувате како машна. 

               Уживајте во секоја 
ваша идеја и креација!                                                     

                      
  Рубриката НАПРАВИ САМ  ви ја 

подготви Каролина Ристеска.
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нувате долгнавестата полна 

перница со памук. На краевите 
од врвците додавате мунистри 

НАПРАВИ САМ

литичките погледи.
– Не успевам во животот за-
тоа што сум мрзлив и глупав.
– Конечно на власт дојде 
еден чесен политичар.
– Гледав генијална реклама 
за прашок за перење.
– Баба ми ми рече дека тре-
ба да ослабам.
– Денес не ми се пие.
– Не ми се оди во Париз. Од-
веди ме во Валандово.
– Министер поднесе оставка.
– Политичар отиде во затвор 
затоа што многу украл.
– Моја грешка е.
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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


