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Due to the current Coronavirus Pandemic the 2020 American Canadian Macedonian 
Orthodox Diocese Convention is CANCELLED!!

The host for 2021 and 2022 are as follows:
2021: St Mary's Macedonian Orthodox Cathedral in Sterling Heights, MI
2022: Sts Peter i Pavle Macedonian Orthodox Church in Crown Point, IN

Фото на месецот
Автор Зора Карапанчев

Братскиот целив на Светите Петар и Павле
„Колку е убаво и колку е мило кога браќата живеат заедно... зашто 

таму Господ дал благослов и живот вечен!“ (Псалм 132)

Координативното тело на Македонците во Европа, 
Австралија , Канада, Женева, Лондон, Торонто, Мелбурн со јасна 
порака:
Во овие мигови на политички избор во кој се крои и зависи иднината 
на македонската држава, неминовно е покажување на голем степен 

на созреаност и обединувачки дух во интерес на македонската 
национална кауза.

ИсИстакнати личности од македонската заедница во Канада испраќаат позитивни пораки да 
истраеме во исчекување на подобрување на ситуацијата

БИЛ НИКОЛОВ : 

Македонци 
во странство, ајде 
заедно да се обвр-
земе дека нема да 
гласаме за ниту 
еден западен поли-
тичар кој нема да 

не' поддржи. Низ деновите на 
пандемијата (2)

со Танас Јовановски

На 15 ти  јули Македонија гласно ќе му 
каже на целиот свет дека ја научи 

лекцијата: раздели па, владеј! 



 

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

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

Со почит, 
Соња Лозановска
главен и одговорен 
уредник.

Техничко уредување и 
дизајн Соња Лозановска
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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:
Makedonija/Macedonia
1840 Bloor st. Suite 711 
Mississauga, On.
L4X 1T2 Canada

Phone: 905-625-9129
Cell: 416-827-0954
E-mail macedonia.canada@yahoo.com
http://www.macedonianewspaper.com/
facebook: Macedonia Newspaper 

The Macedonian 
Orthodox 
Cathedral 

"St. Clement of 
Ohrid"

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

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

E-mail: info@stclementofohrid.com

St Ilija Macedonian 
Orthodox Church

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

St. Dimitrija 
Solunski 

Macedonian 
Orthodox Church

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

St Nedela 
Macedonian 

Orthodox Church
485 Bayly St W, Ajax, 

ON L1S 6M7
(905) 426-5355

St. Nicholas 
Macedonian 

Orthodox Church
5225 Howard Ave, Windsor, 

ON N9A 6Z6
(519) 966-6257

St. Naum of Ohrid 
Macedonian 

Orthodox Church
1150 Stone Church Rd E, 

Hamilton, ON L8W
(905) 387-0111

Macedonian 
Orthodox Church 

St. Arhangel 
Michael, 

Phoenix Arizona.
22815 W Sierra Ridge Way   

Wittmann Arizona 85361-8774

CANADIAN 
MACEDONIAN 

PLACE
850 O’Connor Drive, 

Toronto, Ontario, 
Canada M4B 3L6
Ph: 416.755.9231

E: zcokov@
canadianmacedonianplace.com

E: mdonakovski@
canadianmacedonianplace.com

California Bar & 
Grill

914 Pape Avenue
Toronto, ON M4K 3V2

East York
Canadiana Flowers 

Eglinton Square
www.torontofl orist.com

(416) 265-6867
Najdova Vera Dr

2390 Eglinton Ave E, 
Scarborough, ON M1K 2P5

416-750-0200

The Mechanics 
Shop

79 Winter Ave
(416) 267-6033

Coffee Time Donuts
371 Old Kingston Rd, 

Scarborough, ON M1C 1B7

Lucas Automotive 
Services

6456 Kingston Rd, 
Scarborough, ON M1C 1L4

lucasautomotive.ca
(416) 284-199

Stari Grad
3862 Bloor St W, Toronto, ON 

M9B 1K9
starigrad.ca

(416) 916-2075
Markland Wood 

Pharmacy
4335 Bloor St W, Etobicoke, 

ON M9C 2A5

Old Mill Pastry 
Mississauga

9780 Burnhamthorpe Rd. W.
Mississauga, Ontario

(905) 232-5246
Royal Meats
3635 Cawthra Rd, 

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

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
Марија Ангелевски - ’’Рецепти со Марија’’
Зоран Андоновски – соработник,
Ташко Кубановски - за рубриката 
,,Афоризми’’(Постхумно)
Зоран Карапанчев - фотограф, соработник  

Боне Темелков соработник
Специјални Дописници:
За Македонците од 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
Ристо Ристе (Мерко) за рубриката: 
,,До кога браќа мили Македонци,,

 
Месечен весник на  Македонците во Канада и САД
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After 10,300 dentures Victor Minas is still smiling

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

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

smilecorp.com               admin@victorminasdentures.ca 

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

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

• All Insurance plans accepted

• Flexible payment options

• Seniors discount

• Same day repairs and relines

• Evenings and weekend
  appointments available

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

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

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

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

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

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

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

117 Kendalwood Rd, Whitby

(905)

721-2797

Македонија



Страница 4 July 11, 2020 

Проф. Васко Пе-
тровски диригент 
на хорот во МПЦ Св. 
Климент Охридски

 Торонто:

Не е едноставно, но е мно-
гу сериозно за сите нас.

Пандемијата  искрено до-
бесе некој чудесен психо-
лошки немир . Слушајќи ги 
информаците од медиуми-
те предизвика некоја се-
риозна загриженост , која 
стана вистина ...Ден  по 
ден почетокот се повеќе 
заплашуваше .Верувајќи  
на времето вокое живееме 
напредноста на медици-
ната пцихички малку ме 
охрабруваше . Но, се тоа 
ден по ден  стана недовер-
ливо и сериозна закана по 

живот на нас луѓето .
Јас брзо сфатив дека ова 
застрашува кога целиот 
свет реагира ,нешто лошо 
се случува на сите нас 

...Заканата,
неизвеснота со страв ја 
почувствував,и сериозно 
ја почитувам од првите де-
нови, која искрено не дава 
мир и го расте стресот и 

дава психичкиот немир.
Поминуват веке три , чети-
ри месеци во кои се соочу-
вам како и сите со многу 
предизвици нелогични 
:- неработа редовна,кон-
такти преку телефони ,ин-
тернети неизлегување од 
дома ... на на некој начин 
модерен затвор. Но тоа е 
и морав да се справувам 

со вистината....
Гледајќи го сето ова што 
не’ опкружува и сеуште не 

се гледа решение..
Останува да ги почитува-
ме правилата кои не’ за-
штитиваат.Сеуште нема-
ме вистинско здравствено 
решение. Да се надеваме 
и веруваме во тоа што по-
скоро ќе се најде , знаејќи 
дека не е лесно, потребно 
е стрпливост на сите нас.

Моја порака  е следна:

Строго почитување на 
препораките, правила-
та. Растојание , маски, 
миење раци , избегавање 
на средби колку може по-

веќе и  веру-
вања дека ова 
е измислено 
и слично , но 
дека е сериоз-
но кога гледа-
ме дека носи 

жртви .

Мислам мора 
да се чуваме прво сами 
себе за и  господ бог да не 

чува .
Посакувам сериозност на 
читателите , со желба за 
многу здравје и убавини 
и поскоро да се дружиме 
и веселиме . Искрено, јас  
како музичар многу ми фа-
лат, а верувам и вам фа-
милијарните веселби , ор-
ганизираните празничните 

прослави и средби
убавини родителителски 
за нашите  деца и родни-

ни.
 Посакувам што по скоро 
да не’ ослободи ова стег-
натост која ќе ни донесе 
сигурност за здравјето 
прво,  за убавини  на сите 

нас. 
Да сте здрави и живи.

 Поздрав за сите
 читатели.Чувајте се.

Голем поздрав за орга-
низаторите на весникот 
Македонија, што е големо 
богатство за сите нас,  на-

двор од татковината. 

Горнан Јовановски, 
претседател 

на пензионерско-
то друштво ,,Ривер 

Сајд,, Св. Илија
 Мисисага/
колумнист:

 - Еве веќе неколку месе-

ци сме опкружени со вни-
манието на пандемијата 
корона вирусот, ковид 
19 што го зафати целиот 
свет. Не дека во минатото 
не се забележувало вакви 
или слични инфективни 
болести, само да потсети-
ме дека уште се паметат, 
тифусот,чумата, колерата 
и најсртоносниот Шпански 
грип во 1918 година од кој 
умреле десетици милиони 

луѓе.
 Заразните болести по-
стоеле уште од времето 
на создавањето на чо-
вештвото . Но сепак ковид 
19 е уникатен по својот 
вид, тешко се открива кој 
има слични симптоми со 
други вируси и кој со го-
лема брзина се прошири 
на голем географски про-
стор, така што ретко земја 
во светот да нее зафатена 
од оваа заразна болест. 
Зачудувачки е што некои 
одат до таму со своите 
тврдења дека корона ви-
русот бил измислен, или 
намерно испуштен од не-
кои лаборатории каде што 
се изведуваат научни екс-
перименти и анализи по 
медицина. И да е тоа така, 
ковид 19 е смртоносна за-
разна болест од која треба 
да се пазиме и заштитува-
ме. Треба да се сфати се-
риозно, таа е пренослива 
инфективните клиники се 
полни со пациенти и голем 
број на смртни случаеви и 
затоа не треба да се поли-
тизира. Ние ќе треба да се 
придржуваме на правила-
та, начините и упатствата 
за превенција предложени 
од Светската здравствена 
организација, како и од 
здравствените експерти 
во регионот каде што жи-

вееме. 
А наша залож-
ба е , колку 
што е можно 
да избегнуваме 
присуство во 
големо групи-
рање од нашиот 
круг, држење на 
физичка дистан-
ца, носење на 
заштитни сред-
ства (маски, 
ракавици и др.) 

миење на рацете, овие 
се само некои од мерките 

што ќе можат да не зашти-
тат нас и со тоа да се на-
мали проширувањето на 

ковид 19. 
Досега никој не излезе со 
конкретна проценка уште 
колку долго ќе трае панде-

мијата. 
Дефинитивно таа го изме-
ни начинот на нашето жи-
веење , а ние ќе треба да 
се навикнеме на тоа оти ќе 
трае подолг период. И се-
пак од сето ова произлезе 

и нешто добро. 

Во време на пандемијата, 
карантин, самоизолација, 
дистанцирање и сл. имаме 
и еден значителен обем, 
посветуваме повеќе вре-
ме и внимание кон своите 
најблиски од вообичаено-
то, сите оние заеднички 
минути ги проточивме во 
љубов, милост, зближе-
ност на едно вистинско 

фамилијарно живеење. 

С л о б о д а н к а 
Стојановска 
фризерка:

Во главно незнам дали 
беше почетокот тежок или 
крајот . Се’ се случи нео-
чекувано , се зборуваше 
дека е доста опасен вирус 
и дека се проширува мно-
гу брзо но, не очекувавме 
драматично. Искрено на 
14 март си отидов на ра-
бота како и обично, ние 
работиме претежно со 
закажано. очекувајќи нор-
мален ден се створи една 
пАника, дојдоја само не-
колку муштеривки, друго 
беше се откажување, така 
да во еден саат ни’ рекоа 
да одиме дома и салонот 
ќе биде затворен. Изгле-

даше доста сериозно . 

Така да деновите што бев 
дома гледав да бидам за-
фатена, си наоѓав работи, 
со чистење, готвење, око-
лу куќата организирање, 
така да секој ден си наоѓав 

нешто да си изработам. За 
цело време  ја одржував 
истата навика - станував 
во исто време, утринско 
кафе , се слушав на те-
лефон  со фамилијата 
и честопати со сите мои 
пријателки. Го шетав куче-
то Валентино кој ми беше 
најголемиот другар. Така 
да не осетив досада! Се-
којдневно слушавме вести 
каква е состојбата со ши-

рењето на Ковид 19 . 

Првите две до три недели 
бев тотално изолирана , 
благодарение на мојата 
ќерка Марија која се гри-
жеше премногу, не ми до-
зволуваше да одам ника-
де нити за пазарување за 
храна, се додека времето 
не се подобри. Би сакала 
да кажам дека оваа панде-
мија е едно предупреду-
вање за луѓето во целиот 
свет. Како одеднаш се за-

стана . 
Мојата порака до сите 
наши читатели е да оста-
нат позитивни, да се во 
постојан контакт со нај-

милите, да се 
грижат за сво-
ето здравје, 
се’ ќе помине 
па и оваа епи-
демија само 
треба голема 
стрпливост и 

да се придржуваме на за-
коните . 

Драгица Димовска, 
поетеса, поране-
шен претседател на 
литературното дру-
штво ,,Браќа Мила-
диновци од црквата 
Св. Климент Охрид-

ски од Торонто:

-Од формирањето на 
друштвото на писатели " 
Браќа Миладиновци" гран-

ка при М.П.Ц.Св.Климент 
Охридски на 7 март 1987 а 
по инцијатива на поетеса-
та Вера Петревска и прва-
та претседателка Блага 
Дафовска друштвото се-
која година на свечен на-
чин ги прославуваше Де-
новите на Македонската 
Литература и Култура во 
Торонто во чест на браќа-

та Ќирил и Методиј. 

Оваа година под раковот-
ство на сегашната прет-
седателка Маја Доневска 
Ивановска се припремав-
ме пак да ги прославиме, 
но пради пендемијата со 
Корона вирусот тоа не го 

направивме.

Сепак друштвото и покрај 
пендемијата на некој на-
чин е активно, со тоа што 
во вашиот весник Македо-
нија се објавуваат тексто-
ви и поезија од членовите 
на Браќа Миладиновци, а 
исто така на М.П.Радио 
"Обединета Македонија" 
во рубриката "Поетско 
Катче " се читаат поезии 
од членови на друштвото, 
а воедно дел од членовии-
те подготвуваат нови кни-

ги за печатење. 

Да се надеваме дека оваа 
пандемија наскоро ќе 
заврши и ќе почнеме со 
редовните активности на 
Браќа Миладоновци, одр-
жување на средби, промо-
вирање на новоиздадени 
книги, организирање на 
литературни читања и 

многу други активности. 

Во оваа прилика сакам да 
ги поздравам поетите и да 
им порачам животот е како 
воз, едни се качуваат дру-
ги слегуваат,(ова е од фБ) 
но пишаниот збор вечно 

останува. 

Продолжува на 
следните страници....

Мислења на нашите читатели
Како се справуваме се справуваме со пандемијата?

Во деновите на светската 
пандеија и злото кое завла-
деа со светот(се надева-
ме дека ќе му дојде скоро и 
крајот), речиси ги изгубивме 
сите редовни активности на 
кои бевме се навикнале низ 

годините.
Убавините на средбите, ср-

дечните ракувања, преграт-
ки, македонското оро за рака, 
познатите банкети, концер-
ти, фестивали, свадби,па 
дури и испраќањата кон веч-
ните домови се изобличија 
замирајќи целосно или сведо-
вуајќи се само на дузина луѓе.
Во нормални услови нашата 
македонска заедница како 
овде во Канада, така и заед-

ниците во САД, организира-
ни најбројно во македонски-
те православни цркви кои 
важат и функционираат како 
духовни и културни центри 
на Македонците, вриеше 
како во кошница. И кога се 
жалевме дека нема доволоно 
посета, ниту помислував-
ме каква се’ ситуација може 
да не’ затекне одненадеж и 

безнадеж да престане.
Додека чмаеме во своите 
домови следејќи ги виртуел-
ните случувања во светот, 
обременети секој час со мис-
ликте како утре, и понатаму 
а како последица на целокуп-
ната ситуација во која како 
алките на синџирот сме вр-
зани, решивме и ние по вир-
туелен пат да ги побараме 

луѓето кои многу и’ значат 
на заедницата и кои се оне-
возможени во извршување-
то на својата мисија целосно 
или делумно. Ги запрашавме 
како се, каде и што прават и 
како се справуваат во дено-

вите на пандемијата...
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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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Танас Јовановски

Низ деновите на светската пандемија

Македонија станува 
старски дом

Македонија, освен што има 
се’ помалку население, ста-
нува држава на стари луѓе. 
Статистиката покажува опа-
сен тренд  според кој за 25 до 
50 години, поради негатив-
ниот природен раст, земјата 
ќе има драстично помалку 
луѓе, а најголем процент од 
нив ќе бидат стари лица. Ако 
се земе предвид и трендот на 
иселување, за три до пет де-
цении од сега, државата ле-
сно може да се претвори во 
старски дом.  Во последните 
25 години бројот на новоро-
дени деца паднал за 11.576, 
или тоа значи дека во 2019 
година се родиле 11.576 деца 
помалку отколку што биле 
родени во 1994 година. Во 
2019 година се родиле 19.845 
деца, а во 1994 година се ро-
диле 31.421 дете. (Нова Ма-

кедонијја)
Ако има многу стари лица, а 
малку млади, кој ќе работи за 
исплата на пензиите,  а да ос-
танат пари и за оние кои ра-
ководат со пензискиот фонд? 
Нели тие самите треба да се 
офајдат од фондот кој секо-

гаш има дефицит.

Меѓународна оценка: 
Македонија заглавена 
во корупција и дири-

гирано судство

Додека гласачите се во го-
лема мера слободни да до-
несуваат политички одлуки 
за заплашување и купување 
гласови остануваат вооби-
чаени. Патронажните мрежи 
остануваат влијателни во 
политичкиот живот и можат 
да влијаат на политичките 

исходи, се вели во извеш-
тајот на “Фридом Хаус“ за 
Македонија. “Правото на пра-
ведно судење останува ком-
промитирано од корупцијата, 
патронажата во судскиот 
систем во кој јавноста има 
мала доверба. Политичкото 
мешање во работата на обви-
нителите останува проблем. 
Селективната примена на 
правдата исто така останува 
проблем, иако Владата спро-
веде некои реформи со цел 
да се подобри проблемот. 
Апсењето на специјалниот 
обвинител во 2019 година ја 
ослабна антикорупциската 
агенда на Владата на СДСМ“, 
велат од “Фридом Хаус“. Во 
извештајот се додава дека 
трговијата со луѓе останува 
проблем како и дека сивата 
економија е голема оставајќи 
голем број работници ранли-
ви на злоупотреба од страна 
на работодавците. Исто така 
“Фридом Хаус“ истакнува 
дека и понатаму остануваат 
грижите околу ефикасноста 
и независноста на судството. 
“Корупцијата останува серио-
зен проблем каде се зголеми 
неказнивоста на корумпира-
ните владини функционери, 
вклучително и членови на 
Парламентот и судството“, се 
потенцира во извештајот на 

“Фридом Хаус. 
Не ќе откријам ништо ново 
ако речам дека корупцијата 
во Македонија е најразвие-
ната гранка. Веднаш до неа 
е и судството. И не треба 
да се оди понатаму. Како за 
корупцијата така и за суд-
ството одамна ни укажуваат 
странците, но исто така и ние 
самите тоа го знаеме, но се 
нема желба кај политичарите 
за решавање на проблемите 
– народот вели зошто да го 
секнат изворот од кој живеат?

Дурловски: Заради сол-
зите на моите најмили 
ќе дадам се’ од себе да 
бидете најсрамниот дел 
на поновата македон-

ска историја

Заради солзите на моите 
најмили, заради маката на 
сите паталци овие три годи-
ни, заради сите предавства и 
национални понижувања, за-
ради пустошот во економија-
та, рекетот и криминалите 

што ги правевте. Е, затоа ќе 
дадам се’ од себе да бидете 
најсрамниот дел на поновата 
македонска историја. ЌеСвет-
неСонцето Средмрак – на-
пиша на феисбук оперскиот 

пеач Игор Дурловски.

Ангеловска како Ма-
рија Антоанета, се вози 
со посебен лифт во Ми-

нистерството за 
финансии

Министерката за финан-
сии се прослави во коро-
на-кризата кога им порача 
на граѓаните дека ќе земаат 
помали плати бидејќи и така 
во карантин нема каде да ги 
трошат. Сепак, нејзиното во 
најмала рака непристојно од-
несување не запира тука па 
така македонската “Марија 
Антоанета“ добила свој посе-
бен лифт во Министерството 
за финансии. Наши извори во 
Министерството упатуваат на 
тоа дека откако е започната 
кризата со корона-вирусот 
има наредба еден од лифто-
вите во Министерството да го 
користи само Ангеловска, а 
сите останати нас 400 врабо-
тени да се возат со само еден 
лифт. Лифтот на министерка-
та секојдневно се дезинфици-
раи се поминува со УВ лампи. 
Се поставува прашање дали 
здравјето на министерката е 
поважно од она на 400-вра-
ботени во Министерството.  

(ИНФО-МАКС.мк)
Овие од ИНФО-МАКС не гле-
даат дека таа не само што е 
млада и убава туку е и ми-
нистерка и згора на тоа таа 
го држи ќесето на државата! 
Ако е потребно и дома ќе и’ 
се стави лифт. Можеби и има. 
Ајде оставете го чупчето да 
си ужива. Доволно е оние 400 

кои страдаат!

Словенија го произведе 
првиот комплетно 

електричен 
и сертифицираан авион 

Се работи за мал спортски 
авион комплетно напојуван 
од батерија за кој Европска-
та агенција за безбедност 
во воздухопловството велат 
дека ги исполнува највисоки-
те стандарди за безбедност 
во летањето. Од компанијата 
изјавија дека во некои сег-
менти ова летало има далеку 
подобри безбедносни карак-
теристики од конвенционал-
ните летала. Инжинерите на 
компанијата уште од 2007 
година работаат на развој на 
електрични летала, а со овој 

успех сметаат дека направи-
ле историја. – Сертификатот 
кој го добивме е првиот чекор 
кон комерцијална употреба 
на електрични авиони, а ова 
е есенцијално доколку сакаме 
еколошки авиосообраќај.  Се 
работи за различен од други-
те спортски  авиони. Овој не 
произведува штетни гасови, 
изјави основачот и извршен 
директор на компанијата Иво 

Баскарол.  (Кајгана).

Али Ахмети: Албанци-
те се на раководни по-
зиции повеќе од било 
кога, но тоа не е довол-
но, време е за премиер 
Албанец во Македонија   

Претседателот на ДУИ,  Али 
Ахмети  истакна дека Ал-
банците во земјава се на 
раководни позиции повеќе 
од било кога, но тоа не било 
доволно и повика на изби-
рање на премиер Албанец. 
“Охридскиот договор се 
спроведува, албанскиот ја-
зик веќе има рамноправен и 
службен статус исто како и 
нашето знаме, Преспанскиот  
договор е потпишан и Уста-
вот е изменет. Ние сме пол-
ноправна членка на НАТО и 
преговараме за членство во 
ЕУ.  Денес, повеќе од било 
кога Албанците предводат 
раководни позиции како 
претседатели на Врховен и 
Уставен суд, Министри за 
одбрана и натрешни работи 
заедно со клучни држани ин-
ституции како и претседател 
на Собранието. Но сепак, ова 
не е доволно. Сега е време 
сонот да продолжи. Време е 
за поголеми сниишта, затоа 
што дојде време да постиг-
неме поврќе, рече Ахмети 
истакнувајќи дека е време за 
првиот премиер Албанец во 
Северна Македонија. До оние 
на кои оваа идеја им се чини 
неостварлива, првиот човек 
на ДУИ  порача дека кога Ал-
банците сонувале за слобо-
дата во 2001 година, истата 
категорија на луѓе се потс-
мевала и го кренала белото 
знаме. Истото се случило и 
со идејата за претседател на 
Собранието и со рамноправ-
носта на албанскиот јазик. Во 
држава каде еден Албанец 
или Албанка може да стане 
премиер и да биде достоен 
предводник кој ќе гарантира 
доживотно партнерство со   
Соединетите американски 
држави и Европската  унија“, 

вели Али Ахмети. (Вечер)

Ако не може Ахмети да добие 
на парламентарни избори, ќе 
добие по Охридскиот рамко-
вен договор. Но не мора ниту 
тоа. Еве сега на изборите на 
15 јули Ахмети ќе ги здружи 
силите со нашиот Зоранчо и 
неговата партија (која веќе не 
е македонска) и ете ти го Ах-

мети премиер Албанец. 
Зоранчо не може да му речи 
на Али не ти ја давам пре-
миерската позиција. Ако не 
ја даде, ниту едниот ниту 
другиот не ќе можат да ја до-
кусурат Македонија.  Толку. 
П.С. Умирам од желба да го 
чујам лидерот на УЧК да про-
говори барем еден македон-
ски збор. И јас ќе гласам за 

него после тоа.

Боки 13  осуден на 9 го-
дини затвор, Катица Ја-
нева доби 7 години за-

творска казна

Бојан Јовановски – Боки и 
поранешната шефица на 
Специјалното обвинителство 
Катица Јанева ги слушнаа 
пресудите за случајот Рекет. 
Јовановски за двете кривич-
ни дела е осуден со две за-
твоски казни од по пет години 
или единствена казна затвор 
од девет години, сметајќи го 
времето поминато во пртвор. 
Судот ја осуди Јанева на 7 
години затворска казна сме-
тајќи го времето поминато 
во притвор. Јовановски беше 
присутен во судницата, а Ја-
нева не присуствуваше на 
изрекувањето на пресудата 
по нејзино барање поради се-

мејни причини. (Курир)

Ете паднаа пресудите за 
Боки 13 и за “Специјалната“ 
арно ама торбата со милио-
ните  евра  ја нема. Ќе поче-
каме, ако не може да ја најди 
полицијата (таа ниту ја бара), 
ќе ја најде некој кој се бори 
против криминалот и коруп-
цијата како новинарот Бранко  

Геровски.                         
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Договорот со 
Грција 

му донесе на 
Заев  

и награда одФ-
ридрих Еберт

По долгогодишна авторитарна регре-
сија во регионот, оценуваат од Фон-
дацијата, лично Зоран Заев донесе 
пресврт нудејќи им надеж на прогре-
сивните сили во Југоисточна Европа. 
Претседателот на СДСМ Зоран Заев 
кој како премиер во 2018 година го 
постигна договорот со тогашниот грч-
ки колега Алексис Ципрас за надми-
нување на спорот за името , ја доби 
наградата за човекови права за 2020 
година од фондацијата Фридрих 
Еберт. Германската фондација за 
социјалдемократија. му ја доделува 
наградата на лидерот на СДСМ за 
лична посветеност во договорот од 
Преспа, како и за неговите напори за 
европска иднина и слободно опште-
ство. Фондацијата “Фридрих Еберт“, 
како што се наведува во соопштение-
то, ја цени личната посветеност на 
претседателот Заев за склучувањето 
на Договорот од Преспа, како и не-
говите напори за европска иднина и 
слободно и отворено општество. По 
долгогодишната авторитарна регре-
сија во регионот, оценуваат од Фон-
дацијата, лично Зоран Заев донесе 
пресврт нудејќи им надеж на прогре-
сивните сили во Југоисточна Европа. 
Фондацијата му ја доделува наградат 
на Заев во знак на  признание за него-
виот придонес кон мировната полити-
ка заснована врз склучување на Дого-
ворот за пријателство со Бугарија во 

2017 година и Преспанскиот договор 
со Грција во 2018 година. “Заев по-
светено се залага за слободно, отво-
рено и социјално општество. Негова-
та одлучна реформска политика не 
само што придонесе кон мирот и ста-
билноста, туку исто така значи огро-
мен чекор за државата кон ЕУ“, оцени 

Курт Бек, претсе-
дател на Фонда-
цијата “Фридрих 
Еберт“. (Time)
Забегале луѓето 
нема што. Награда 
за човекови права. 
Награда за потпи-
шани два погубни 
државни договори 
со кои им се губи 

идентитетот на еден народ, се мену-
ва историјата на еден библиски на-
род ... и сето тоа без да се праша тој 
народ! Да се носат затвореници за да 
гласаат во Парламент.  Типичен од-
нос на крајна левица жедна и гладна 
за власт.

Ласовска: мора да има црвени 
линии во преговорите
 со соседите

Мора да има црвени линии во пре-
говорите со соседите, да се задржи 
достоинството и почитта кон соп-
ствениот народ, мора да бидете ве-
лемајстори за да водите надворешна 
политика, потенцираше кандидатка-
та за пратеничка на ВМРО-ДПМНЕ 
Благица Ласовска во гостувањето во 
емисијата “Само вистина“ . Таа по-
сочи дека новата влада предводена 
од ВМРО-ДПМНЕ нема да преговара 
за тоа дали ние  сме Македонци или 
за тоа која е националноста на Гоце 
Делчев.  – Во однос на Договорот со 
Бугарија нема преговори за тоа дали 
јас сум Македонка, Македонец. Нема 
преговори за тоа дали Гоце Делчев 
бил Македонец или Бугарин. Ве мо-
лам, мора да имаме црвени лини, на 
кое ниво се сведовме ние како Маке-
доци. Мора македонското национал-
но достоинство да си го задржиме – 
вели Ласовска. (Курир)

Ласовска заборава дека црвена боја 
не може да се најде ниту за иљач от-
кога дојде на власт Зоранчо од Мур-
тино и дружината. Сите залихи од 
времето на Никола Груевски Зоранчо 
ги продаде на Северна Кореја.

Грчко месечно електронско 
спиание за литература “Кар-
та“  објави портрет на Блаже 
Конески
Грчкото месечно електронско спи-
сание за литература “Карта“ објави 
извонреден портрет на Блаже Ко-
нески насловен “Житија на Блаже 
Конески“ проследен со преводи на 
седум песни од поетската ризница 
на нашиот најистакнат книжевник и 
лингвист именувајќи го “корнфеј“  на 
духовниот живот на соседна Север-
на Македонија. Уредништвото израз 
ва жалење што преводите се посре-

дувани, направени преку англиски 
преводи на поезијата на Конески до-
давајќи “не знаеме македонски, а со 
цел песните на Конески да стигнат до 
грчкиот читател, овој избор беше на-
правен и покрај неговите очигледни 
ограничувања“. Пријателски интони-
раниот текст – илустриран со сјајниот 
портрет на Конески, дело на академ-
скиот сликар Данчо Калчев завршува 
со изразување надеж дека наскоро 
ќе има преведувачи кои ќе се зало-
жат да ја препорачаат работата на 
Конески во нашата земја директно од 
оригиналот. Независно од напишано-
то, преводите се многу добри. За поз-
дравување се, особено благородните 
намери кои стојат зад оваа бележита 
објава на нашите грчки колеги по чи-
сто книжевно перо и искреност. (Плу-
синф.мк) Најпосле нешто позитивно 
да дојде од таа држава по Григор Пр-
личев со “Сердарот“ иако тој  за да 
добие признание се послужи со псев-
доним.

Вучиќ: Србија ќе се откаже од 
членство во Европската Унија 
ако не добие отстапки за при-
знавање на Косово

Српскиот претседател Александар 
Вучиќ  изјави дека ќе се откаже од за-
членувањето во ЕУ доколку Белград 
не добие отстапки за возврат за при-
знавање на Косово и откажувањето 
од обидите да се запре влезот на но-
вата држава во Обединетите нации, 
пренесува Ројтерс. По состанокот 
со рускиот министер за надворешни 
работи Сергеј Ловров, Вучиќ рече 
дека едно решение за идниот однос 
на Србија со нејзината поранешна 
покраина не е можна без согласно-
ст со Москва.  “Ако Србија не добие 
ништо за возврат, освен членството 
во ЕУ, за можната понуда да го при-
знае Косово и неговото влегување во 
ОН, нашиот одговор би бил НЕ, рече 
Вучиќ. Србија, која е во преговори за 
влез во ЕУ, постави голем број  пре-
дуслови за  нормализирање на врски-
те со Косово, вклучително и форми-
рање заедница на српски општини и 
посебен статус за средновековните 
српски православни христијански 
цркви и манастири. Исто така, сака 
да ги регулира прашањата поврзани 
со енергијата и финансиите, пишува 
Ројтерс. Косово, каде што Албанците 
сочинуваат 90 проценти од населе-
нието, прогласи независност од Бел-
град во 2008 година, речиси една де-
ценија откако НАТО ја бомбардираше 
Србија за да го запре протерувањето 
на Албанците од Косово. Србија со 
сојузниците Русија и Кина го блоки-
раа членството на Косово во меѓу-
народни организации, вклучително и 
ООН. (Time)Ете пример како се бра-
нат националните интереси. Не се 
дава нешто за ништо. Олигарсите кои 
денес ја водат надворешната полити-
ка на нашата татковина треба да одат 
во Србија не на курс туку на повеќе-
годишно училиште за да научат како 
се бранат националните интереси на 
нашата земја. 

Низ деновите на светската пандемија
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Путин издаде на-
лог за апсење на 

Сорос

Откако САД распишаа 
меѓународна потерница 
за истрага и апсење на 
милијардерот Џорџ Со-
рос , сега тоа го побара 
и Русија, велат извеш-
таите на медиумите на 
ЕУ. Имено, откако беше 
покрената петиција во 
САД со која се бара фи-
нансискиот гигант Џорџ 
Сорос да биде гонет и 
да одговара за своите 
постапки и Владимир 
Путин иницираше ме-
ханизми за апсење на 
основачите на “Отворе-
но општество“ стои во 
текстот на Panopticum.
hr.  Да потсетиме, Аме-
риканците се убедени 
дека Сорос е закана за 

слободниот свет.
   Џорџ Сорос е унгар-
ско-американски тајкун, 
инвеститор, филантроп, 
политички активист  и 
автор. Тој е претседа-
тел на Сорос Фонд Ме-
наџмент. Познат е како 
“Човекот кој ја урна Бан-
ката на Англија“ поради 
неговата кратка продаж-
ба на 10 милијарди до-
лари вредни британски 
фунти притоа оствару-
вајќи профит од една 
милијарда долари за 
време на британската 
валутна криза во 1992 
таканаречена “Црна 
среда“. Сорос е еден  
од 30 најбогати луѓе во 

светот.  (Република)
Хм, потерница по фи-
лантроп! Финансира  
сиромашни и ги учи како 
да се справат со бога-
тите или поедноставно 
левите против десните. 
Наскоро ќе треба да се 
испрати потерница и 

против Робин Худ или 
некој сличен на него.

Словенија пов-
торно ќе подига 
заштитна ограда 
на границата со 

Хрватска

Словенија повторно 
ќе почне со подигање 
на заштитна ограда на 
границата со Хрватска 
со цел да ја спречи иле-
галната миграција, јави 
дописниот на МИА од 
Љубљана. Ова во ин-
тервју за  Демокрација 
го најави министерот 
за внатрешни работи 
Алеш Хојс според кого 
“потребно е заштитна 
ограда да се постави 
по должина на целата 
граница“. Тој најави и 
дека ќе биде поставена 
дополнителна технич-
ка опрема за надзор на 
граничната линија. – Не 
можеме а знаеме дали 
повторно ќе има ми-
грантски бран, но ние 
треба да бидеме подго-
твени да ја заштитиме 
границата на најдобар 
можен начин – Изјави 

Хојс. 
А бре браќа   Словен-
ци, стрпете се. Не фр-
лаите пари бадијала. 
Македонската граница 
е толу добро обезбеде-
на што ни пиле не може 
да ја прелета! Секој ден 
над Македонија летаат 
авионите на “братска“ 
Грција. Голема грешка 
направи овој нашиот 
премиер, како ли се ви-
каше, Зеза Заев, што не 
ги покани и Бугарите да 
летаат над Македонија. 
Колку многу ќе бевме 
побезбедни. Први во 

Европа. 

Кога државата ја 
гледаш како 

бизнис

Лидерот на СДСМ, Зо-
ран Заев вели дека 
нашата земја добро се 
справува  со корона ви-
русот и оти сме добар 
пирмер. Доказ за тоа е 
што многу од амбасадо-
рите решиле да не си за-
минат туку останале во 
земјава.  На крајот ние 

сме една “Кока Кола“ 
фабрика, толку е наше-
то население, колку што 
има вработени во една 
фирма како што е Кока 
Кола или другите. Мо-
жеме ако сакаме  и ние 
подобро да се организи-
раме, ако институциите 
се максимално профе-
сионални, а политиката 
тоа да им го овозможи 
– изјави Заев во “Само 
вистина“ на Канал  5 ТВ. 
Да не зема заев часови 
кај Амди Бајрам? Зошто 
да не сакаме?  Зошто ин-
ституциите не се макси-
мално професионални? 
Зошто политичарите 
тоа не им го овозможу-
ваат, а се на крајот од 

нивниот мандт? 

Зеколи за Коста-
динов: Прототип на 
бездушен, дехума-
низиран политички 

младинец

Политичкиот аналити-
чар Арсим Зеколи ре-
агира на објавата од 
портпаролот на СДСМ 
Костадин Костадинов кој 
го нападна ВМРО-ДПМ-
НЕ за критиките  кон 
власта за економските 
мерки во кризата пре-
дизвикана од корона-
вирусот. Ние пиштевме 
од нивниот терор, тие 
пиштат од нашите по-
зитивни мерки и успеси, 
изјави Костадинов на 
што поранешниот амба-
садор на Твитер му воз-
врати:  Прототип на без-
душен, дехуманизиран 
политички младинрц 
кај нас и во сите полпо-
литички партии. Нула 
чувство  за  приоритети  
на  мнозинството  кое  
не  се  наоѓа  во “ние“ и 

“тие“. (Република)
Како поинаку Костадин 
Костадинов ќе може да 
ја задржи својата пози-
ција? Од кого може да 
очекува совет и помош? 

Од Зоранчо Заев?

Дали петседателот 
се согласува дека 
Македонците се Бу-
гари: Денко Мале-
ски е советник на 
претседателот Сте-

во Пендаровски 
 

Професорот Денко Ма-
лески, кој деновиве е во 
центарот на вниманието 
поради тврдењето дека 
Македонците не се посе-

бен народ е на листата  
на советници на претсе-
дателот Стево Пенда-
ровски. Како што стои 
на интернет страницата 
на шефот на државата 
Малески е надворешен 
соработник за прашања 
од областа на надво-
решната политика.Ма-
лески уште вели дека и 
Крсте Петков Мисирков 
и Гоце Делчев биле Бу-
гари. На прашањето ка-
ков компромис треба да 
се најде за да не става 
Бугарија вето на евро-
пската интеграција на  
Македонија , Малески 
вели дека македонска-
та страна треба да се 
соочи со објективната 
вистина на начин на кој 
објаснив, вели тој. Це-
лата објективна истори-
ска вистина кажува дека 
ние сме биле еден на-
род – вели професорот. 
По ваквите ставови на 
поранешниот министер 
за надворешни работи, 
се очекува претседа-
телот на државата да 
излезе со став дали се 
согласува со тврдењата 
на неговиот советник. 

(Република)
Покојниот Ташко Ку-
бановски велеше за 
многумина високи ма-
кедонски функционери 
дека имаат завршени 
високи пријателси шко-
ли. Нивните дипломи 
се употребливи во се-
кое “плодородно“ поле. 
Денко министер, Денко 
амбасадор, Денко со-
ветник... Аман бре! Во 
Времето на Југославија, 
секој кој се испраќаше 
на функција надвор од 
нејзините граници се 
проверуваше неговото 

досие. 
Голем број  во тоа вре-
ме беа спречени да 
одат надвор поради 
“неподобност“. Сега се-
кој еден близок до вр-
вот е подобен за било 
која функција и внатре 
и надвор од државата. 
Кој ќе ја исправи Крива 

Дрина?

Македонски хоте-
лиер има годишна 
плата 137.750 евра

Тоа што на Запад е кор-
поративно правило и си-
ноним за успешност на 
менаџерите кај нас уште 
е табу тема – висината 
на платите на најанга-
жираните лица во ком-
паниите. Но еве и кај 
нас еден пример дека 
се почитува Законот за 
трговски друштва во 
делот на тренспарентни 
објави на податоци за 
фонансиски примања 
на членови на органи 
на управување. Долго-
годишниот прв човек 
на “Македонија-турист 
синоним за македонски 
хотелиер Доне Тане-
вски лани имал вкупни 
примања од 137.750 
евра, пишува порталот 

Фактор.мк.
На господинот Таневски 
можат да му позавидат 
голем број овдешни хо-
телиери. Со многу труд, 
чесна работа и малку 
среќа се’ е можно. Че-

ститки за него. 

Таравари: Во Вла-
дата имаме комп-
летен раздор, како 
да не е влада, ова е 

жалосно

Градонашалникот на 
Гостивар, Арбен Та-
равари во изјава  за 
“Утрински брифинг’ 
истакна дека проблемот 
со ширењето на корона 
вирусот во земјава е се-
риозен. Тој додаде дека 
надлежните институции 
треба заеднички да нај-
дат конструктивно ре-

шение. 
“Ние сме веќе во втор 
бран. Ако ги анализира-
те бројките сите држави 
во регионот заедно има-
ат помал број на инфи-
цирани отколку кај нас. 
Исто е и со морталите-
тот. Состојбата е многу 
загрижувачка и многу 
сериозно треба да му 
се пријде на проблемот 
и да се остават сите 
партиски обојувања. Во 
Владата имаме компле-
тен раздор, како да не е 
влада, министерствата 
како да се канцеларии 
на одредени политички 

партии. 
И ова е жалосно“, вели 

Таравари.

 (Република)

Го допревме дното. По-
долу не може. Ако овде 
најдовме комоција, се’ 
е во ред. Проблемот е 
во тоа што не е се’ во 
ред. Во ред е за макку-
мина. Мнозинството не 
ќе може да се одлепи од 
дното во догледно вре-
ме односно ако еднаш 
засекогаш не се стави 

крај на корупцијата.

Лугето со крвна гру-
па “О“ се најотпор-
ни на корона виру-
сот, а со “А“ се во 

најголем ризик

Германски и норвеш-
ки лекари ги потврдија 
претпоставките на свои-
те кинески колеги дека 
крвната група има од-
лучувачка улога во раз-
војот на заболувањата 
од новиот корона вирус. 
Кинески научници на по-
четокот на март открија 
дека лицата со крвна 
група А имаат потешки 
симптоми на заболу-
вање од оние со крва 
група О (нулта).Научни-
ци од универзитетите во  

Осло и Кил врз основа 
на извршени 1610 ана-
лизи на крвта кај лица со 
тежок развој на болеста, 
кои се наоѓаат на распи-
ратори, докажале дека е 
поголема веројатноста 
за зараза кај луѓето со 

крвна група А. 
Инаку, анализираните 
примероци од крв се на 
лица од најпогодените 
области во Италија и 
Шпанија. Истражување-
то предводено од нор-
вешкиот научник Том 
Карисен и Германецот 
Андре Франке покажу-
ва дека пациентите со 
крвна група А имаат 
двојно поголеми шанси 
да бидат вклучени на 
респиратори отколку ли-
цата со крвна група О. 

(Вечер)

Крвната група во овие 
тешки пандемиски вре-
миња не можеме да ја 
промениме и да сакаме 
сега или било кога во 
иднина. Секоја крвна 
група има свои предно-

сти и слабости.
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Donate 
MACEDONIAN ORTHODOX CATHEDRAL CONGREGATION 

ST. CLEMENT OF OHRID, 
TORONTO, CANADA

Registered Name:

 MACEDONIAN ORTHODOX CATHEDRAL CONGREGATION ST. CLEMENT OF OHRID, TORONTO, CANADA
Business Number: 107652216RR0001

CanadaHelps.org

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

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

служба побарајте го 
Отец Сашо Целески. 

За двете потреби користете го црковниот телефон: 
416-421-7451
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Bill Nicholov, President
Macedonian Human Rights 

Movement International

БИЛ НИКОЛОВ : Македонци во странство, ајде заедно да се обврземе дека нема да гласаме за ниту еден 
западен политичар кој нема да не поддржи.

Претседателот на Македонското Меѓународно Движење за човекови права (ММДЧП) и бескомпромисен борец за зачуву-
вање на македонскиот идентитет и интегритет, Бил Николов во својот најнов твит побара од иселениците ширум светот 

да не гласаат за ниту еден западен политичар кој нема да го осуди применувањето на нашата татковина.
Македонци во странство, ајде заедно да се обврземе дека нема да гласаме за ниту еден западен политичар кој нема да 
не поддржи. Се што бараме од нив е изјава со осуда на принудното применување на Македонија. Ако одбијат – не гласа-

ме за нив. Тоа е нашиот долг кон сите генерации, изјави Николов.

Tell International Media to STOP Perpetuating Hate Against Macedonians

Send an instant email to major media 
newsrooms:

 
Visit mhrmi.org/act/media to instantly send the 
following text to the world's biggest media outlets. 
Tell them that their coverage of the forced Macedonia 
name change is perpetuating hate and celebrating 
cultural genocide. Tell them to defend our right to exist 
and that OUR NAME IS MACEDONIA. Share this and 
ask everyone you know to do the same. Don't stop. 

We WILL get Macedonia's name back.
Go to mhrmi.org/act/media now to send this text:
Your coverage of Macedonia is perpetuating hate

The term "North Macedonia" negates our name 
and identity. Your coverage that the forced name 
change (that Macedonians wholeheartedly rejected) 
is a "resolution of a diplomatic dispute" is beyond 
offensive. We all have the right to self-identifi cation, 
yet it is brutally stripped from Macedonians, and 
then shockingly celebrated. You are starting from 
the notion that Macedonia`s claim to our own name 

is "new", and that Greece "really" owns our name, 
despite generations spent denying the existence 
of Macedonia, outlawing the use of the "M" word, 
and executing brutal policies aimed at eradicating 
Macedonia and Macedonians. Their newfound claim 
to Macedonia`s name - beginning in 1988 - is an 
admitted ploy to defl ect from their anti-Macedonian 
policies. Do not celebrate cultural misappropriation 

and cultural genocide. 

ПОВИК ЗА АКЦИЈА: КАЖЕТЕ ИМ НА МЕЃУНАРОДНИТЕ МЕДИУМИ ДА ПРЕСТАНАТ ДА ШИРАТ ОМРАЗА ПРОТИВ МАКЕДОНЦИТЕ

Повик за акција. Посетете ја страницата 
http://mhrmi.org/act/media за бргу и лес-
но да испратите порака до најголемите 
медиуми низ светот. Кажете им дека на-
чинот на кој известуваат за Македонија 
придонесе кон принудното преимену-
вање на Македонија и шири културоло-
шки геноцид. Кажете им да го бранат 
нашето право да постоиме и дека НА-

ШЕТО ИМЕ Е МАКЕДОНИЈА. 
Одете на http://mhrmi.org/act/media вед-
наш за да ја испратите следната порака 

до меѓународните медиуми:

Вашето известување за Маке-
донија шири омраза

Изразот "Северна Македонија" го не-
гира нашето име и идентитет. Крајно е 
навредливо вашето известување дека 
со принудното преименување на Маке-

донија (кое Македонците во целост 

го отфрлаат) се "решил дипломатски 
спор". Ние сите имаме право на само-
определување, но ова право брутално 
им е одземено на Македонците, а оваа 

постапка вие ја славите. 

Во вашето известување тргнувате од 
претпоставката дека правото на Ма-
кедонците на своето сопствено име е 
"новосоздадено", и дека Грција е "ви-
стинскиот" сопственик на нашето име, 
и покрај тоа што Грција со генерации го 
негираше постоењето на Македонија, ја 
забрануваше употребата на зборот на 
"М" и спроведуваше брутални политики 
чија цел беше да се избришат Македо-

нија и Македонците. 

Нивното новоизмислено барање дека 
името Македонија е нивна сопственост 
- кое првпат го промовираа во 1988 го-

дина - е провиден обид да се одврати 
вниманието од нивните анти-македон-
ски политики, што грчките политичари и 

јавно го признаваат. Немојте да ја 
славите оваа злоупотреба и културо-

лошки геноцид_. 
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July 12, 2020 – Toronto: The United 
Macedonians Organization extends 
best wishes to our fi rst President, James 
Saunders, on the occasion of his 97th 
birthday. Happy Birthday James and we 

hope you will celebrate many more.
James Saunders (son of Spiro and 
Sophia Sandrin), was born 12 July 1923 
in the village of Zhelevo, Lerin region, 

Macedonia. 
His original given name was Mito (after 
his great-grand-father Dimitar), but later, 

after arriving in Canada, he adopted the 
anglisized version James. 

Something similar happened to his last 
name. The Greeks Hellenized his last 
name Sandrin into Sandras which was 
later anglicized in Canada to Saunders.
On April 1, 1938, with his mother, brother 
Chris and sister Sally, James travelled 
by truck to Salonica, by train through 

Belgrade to Paris and from there by 
Steamship to the other side of the 
Atlantic Ocean, getting off at Halifax. 
From Halifax they continued by train 
to Union Station in Toronto, greeted 
by his father, who had emigrated to 

Canada in 1931.
In 1945 James married Dorothy and 
they have three children, Carol, Paul 

and Sophie.
James was very active in the 
Macedonian community. He was 
President of the Zhelevo Brotherhood 
Association from 1957 to 1959. 
Being a President of the most active 

Macedonian organization at the time, 
gave him the honour to be chosen the 
fi rst chairman of the committee for the 
newly proposed “United Macedonian 
Canadian Committee”, which  in 1959 
became the “United Macedonians 

Organization of Canada”.  

James was the fi rst President of the 
“United Macedonians” and very active 
later in the organizing committee for 

building the Macedonian 

Orthodox Church, St. Clement of Ohrid, 
which was the fi rst Macedonian church 
in Toronto and Canada. In 1974-75 
James was again chosen for President 
of the “United Macedonians” and still 
fi nds time and energy to appear at our 

Organization’s functions.

We owe many thanks to your 
leadership and vow to continue your 
legacy. Happy 97th Birthday James 

and all the best.

Happy 97th Birthday James Saunders

Организацијата Обединети Македонци во Канада е основана во 1959 година со цел Обединување на Македонците во нивната борба за етнички, јазични и културни  права во 
Канада, како и ширум светот. За повеќе податоци слободно јавете се на нашата е-адреса info@unitedmacedonians.org, на нашата мрежна страна www.unitedmacedonians.

org или на фејсбук https://www.facebook.com/UnitedMacedoniansCanada/.

The United Macedonians Organization of Canada was founded in 1959 with the goal of uniting Macedonians in their fi ght for ethnic, linguistic and cultural rights throughout the World. 
For more information contact us through our e-mail address at info@unitedmacedonians.org, our internet page www.unitedmacedonians.org or on Facebook https://www.facebook.com/

UnitedMacedoniansCanada/.

12 јули, 2020 година - Торонто: 
Организацијата Обединети Ма-
кедонци му посакува најдобри 
желби на нашиот прв претсе-
дател Џејмс Сандерс, по по-
вод неговиот 97-ми роденден. 

Среќен роденден Џејмс и се 
надеваме дека ќе прославубаш 

уште многу години.
Џејмс Сандерс (син на Спиро 
и Софија Сандрин), е роден на 
12 јули 1923 година во селото 
Желево, Леринско, Македо-
нија. Неговото првобитно име 
е Мито (по неговиот прадедо 
Димитар), но подоцна, откако 
пристигна во Канада, ја усвои 
англизираната верзија Џејмс. 
Нешто слично се случи и со 
неговото презиме. Грците го 

елинизирале презимето Сан-
дрин во Сандрас, кое подоцна 
во Канада е англизирано во 

Сандерс.
На 1 април, 1938 годи-
на, со неговата мајка, 

братот Крис и сестрата Сали, 
Џејмс патувал со камион до 
Солун, со воз преку Белград до 
Париз и од таму со Параход  до 
другата страна на Атлантскиот 
океан, пристигнале во Хали-
факс. Од Халифакс тие продо-
лжиле со воз до „Јунион стани-
цата“ во Торонто, пречекани од 
неговиот татко, кој емигрирал 

во Канада во 1931 година
Во 1945 година, Џејмс се оже-
нил со Дорти и тие имаат три 

деца, Керол, Пол и Софи.

Џејмс беше многу активен 
во македонската заедница. 
Тој беше претседател на Же-
левското спомагателно здруже-

нието од 1957 до 1959 година. 
Да се биде претседател на 
најактивната македонска ор-
ганизација во тоа време, му ја 
даде честа да биде избран за 
прв претседател на одборот за 
ново предложениот „Обединет 
македонско канадски одбор“, 
која во 1959 година постана 
„Организација Обединети Ма-

кедонци во Канада“. 
Џејмс беше првиот претседа-
тел на „Обединети Македон-
ци“ и многу активен подоцна 

во организациониот одбор за 
изградба на Македонската пра-
вославна црква, Свети Климент 
Охридски, што беше првата 

македонска црква во Торонто 
и Канада. Во 1974-75 година, 
Џејмс повторно беше избран 
за претседател на „Обединети-
те Македонци“ и сè уште наоѓа 
време и енергија да се појави 
на настаните на нашата орга-

низација.
Ние сме многу должни на тво-
ето раководство и ветуваме 
дека ќе го продолжиме твоето 
наследство. Среќен 97-ми ро-

денден Џејмс и се‘ најдобро.

12 јули, 2020 година - Торонто: елинизирале презимето Сан- Џејмс беше многу активен во организациониот одбор за 

Среќен 97-ми роденден Џејмс Сандерс

Канадско-Македонското 
Историскио Друштво

 упатува честитки по по-
вод

 97-от роденден 
на Џеjмс Сандерс,
поклонувајќи се на 

неговото патриотско 
историско дело кое како 
факел свети и останува 
во незаборав за Маке-

донците во Канада.
За многу години голем

 Македонецу!
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Неуморни се нашите почитувани членки на женската 
секција . Деновиве ги минуваат за расчистување на цр-

ковниот двор . 

Голема благодарност до Трпана Марковиќ ,Милица Ко-
жаровска Димески, Мила Диневски и Љуба Терзиевски 

за несибичното залагање и издвоеното време.
-Со почит од женската секција.-

Неуморните членки на женска секција од Св. Илија

Macedonian Orthodox Church St. Ilija

Address: 1775 Bristol Rd W, Mississauga, ON L5M 2Y5
Phone: (905) 821-8050

Diocese: Macedonian Orthodox Diocese of America 
and Canada

М.П.Ц. Свети Илија - Мисисага
Дезинфекција и санитизација

BIG THANKS GOES
TO

BRYAN PANDOVSKI

GOD’S BLESSINGS TO HIS FAMILY
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Трети јули е денот кога 
се чествува празникот 
посветен на големиот 
Чудотворец, Закрилник и 
молитвеник пред Христа 
Бога, Преподобниот Наум 
Охридски, а тоа е воед-
но и Патронот на нашиот 
Храм, Македонската Пра-
вославна Црква, Свети 
Наум Охридски во Хамил-
тон, Онтарио.

Голема била љубовта и 
почитта  на македонската 
православна душа на овие 
простори на Северна Аме-

рика , поточно во Онтарио, 
каде во минатото населу-
вајќи се во оваа прекрасна 
земја Канада, која на Ма-
кедонецот шширум му ги 
отвори дверите како вто-
ра мајка татковина, како 
втора Црква изградена 
веднаш по Свети Климент 
Охридски во Торонто, 
од другата страна на Езе-
рото Онтарио во градот 
Хамилтон изградена е 
втората Македонска Цр-

ква на Свети Наума. 

Старите ќе речат  дека 
ништо не е случајно и се 
е по Божја волја . Па така 

култот полека и тука се 
развивал кон почитта на 

Свети Наум. 
И на денот посветен на 
светителот, многу народ , 
како капки вода се соеди-
нува и нивниот пат дента 
води кон Црквата во Ха-
милтон, за да се поклонот 
и да ја целиваат Иконата 

на Светителот,
да се помолат и да си 

гиотворат срцата и души-
те, да си ги глаголат и ка-
жат премежјата, маките но 
и радостите и благодарно 
да коленичат на молитва 
на Светата Литургија на 
денот на Светителот. 
Оваа година радоста 

беше голема но и малку 
горчлива со новонаста-

натата реалност и чума 
на овој 21 век,вирусот ко-
вид19, па така почитувајќи 
ги и следејќи ги препора-
ките од градските татков-
ци, со држење социјална 
дистанца, го обележавме 
Патронот на нашата Цр-
ква во Хамилтон. 
Многу добронамерници 
и верници од Кембриџ, 
Торонто, Маркам, Ејџакс, 
Мисисага и од околината 
дојдоа на Светата Литур-
гија.

Со  благослов на нашиот 
надлежен Митрополит, 
Американско – Канадски 
Г. Методија го пренесо-
вме неговиот благослов и 
сослужувавме на Светата 
Литургија заедно со наши-
те собраќа од соседните 
Македонски Православни 
Цркви, со голема радост 
го претставивме и на-
шиот нов собрат, протое-
рејот Александар Зашов 
од М.П.Ц. Св. Недела во 
Ејџакс кој за прв пат не 
посети и сослужуваше за-
едно со нас,  парохискиот 
свештеник отец Ангел 
Станчев, отец Гоце Деспо-
товски од Кембриџ, отец 
Константин Митровски ар-
хиерејскиот намесник од 
Мисисага , 
отец Сашо Целевски од 
соборниот храм во То-
роно, заедно со мно-
губројниот верен Маке-
донски Православен род 
Христијански . 
На Литургијата исто 
така беа присутни, г-дин 
Ник Дурлов потпресе-
дателот на Епархиското 
Собрание, претседа-
телот од црквата Св. 
Климент Охридски од 
Торонто г-дин Владе Ди-
митриевски , секретарот 
од црквата Света Недела 
од Ејџакс Крис Кожовски 
и многу други верници.

На многаја лета и Све-
тиот Наум Охридски да 

не закрилува и запази и 
да биде непрестајен мо-
литвеник пред олтарот на 
Севишниот Господ Бог. 

За многу години.
Отец Ангел Станчев

Прославата на патронот на Св. Наум Охридски од Хамилтон

MOC St. Nedela,Ajax

MOC St. Dimitrija 
Solunski Markham
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Donate
 St. Dimitrija Solunski

Registered Name: St. Dimitrija Solunski 
Macedonian Orthodox Church, 

Markham, Canada
Business Number: 138675210RR0001

CANADAHELPS.ORG

201 Main St N, Markham, ON L3P 1Y4
Phone: (905) 471-5555

Diocese: Macedonian Orthodox Diocese of America and Canada

Sv.Dimitrija Solunski Markham
Church BBQ Petrovden

Sunday July 12, 2020 after church service

Please join us 
right after church 
service on Sunday 
July 12, 2020. We will 
be holding a BBQ in 
honour of our Saints 

Peter and Paul.
The Bbq will take place 
in our church parking 
area that will have an 
out door seating area.
We will have limited 
seating as per Covid 
19 regulations as we 
are still continuing 
to practice Social 
Distancing. Our Bbq 
will include kebapi, 
rice, baked beans, 
salad & your choice 
of a non alcoholic 

beverage for $15

If you would like to place an order in advance for take out/pick up please 
contact us on Facebook/Messenger or call Menka at 905 201 8512.

Hope to see soon and be safe.

BBQ, 12 јули 2020, 
по повод празникот 
Свети Петар и Павле

Веднаш по неделната служба, ќе се одр-
жи попладневна скара по повод и во чест 

на нашите Светители Петар и Павле.
Скарата ќе земе место на нашиот црко-
вен паркинг простор на која ќе биде ово-

зможено седење.
Ќе има ограничен број на маси според 
правилата на Ковид 19, како што продо-
лжуваме да практикуваме социјално дис-

танцирање.
Храната ќе содржи: ќебапи, ориз, тавче 
гравче, салата и безалкохолен пијалок 

по ваш избор со цена од 15 долари.
Доколку сакате да направите нарачка 
предвреме и храната да биде спремна за 
да ја земете, ве молиме да не контакти-
рате на Фејзбук/месинџер или Менка на 

тел. 905 201 8512.
Се надеваме да ве видиме наскоро.

Однапред благодариме!
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Соопштение
Во пресрет на парламентарните предвремени избори што ќе се одржат на 15 јули годинава , 

ангажираноста на секој Македонец е од несомнено големо значење .
Во овие мигови на политички избор во кој се крои и зависи иднината на македонската држава, неми-
новно е покажување на голем степен на созреаност и обединувачки дух во интерес на македонска-

та национална кауза.
Македонците во Македонија како и оние во светот, како никогаш досега се исправени пред голе-

миот испит на идната национална судбина .
Злото надвиснато над Македонија од 2016 година , премногу трае и бара неминовно негово отстра-

нување од политичката сцена .
Еден од начините е преку учеството на изборите и гласање за програмските определби и заложби 
на македонските партии во кои транспарентно и недвосмислено се залагат за поништување на 
северната вештачка творба како и раскинување на договорите склучени од неа., Преспанскиот 
договор со Грција, “добрососедскиот “договор со Бугарија , Тиранската платформа како и мену-

вањето на уставот.
Целта е создавање на услови за пад на с....творба и можност за формирање на Татковинска маке-
донска патриотска влада што ќе ги започне процесите на возвраќање на македонската национална 

држава.
Во тој контекст и Македонците во светот ќе можат да го најдат своето заслужено место во тол-

ку посакуваната своја татковина.
Со почит,

Координативно тело на Македонците во Европа, Австралија , Канада .
9 јули 2020, Женева, Лондон, Торонто, Мелбурн
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850 
O’ Connor Drive

Toronto On 
M4B 3L6

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
Zlatka Cokov or Margarita Donakovski at 416-755-9231
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 

CMPF COVID-19 Bulletin to CMP Residents 

 The Canadian Macedonian Place Foundation Board of Directors has CLOSED Canadian Macedonian Place to all 
visitors in response to COVID-19. Essential services such as Personal Support Workers (PSWs); emergency repair 
workers, and CMP staff are all being screened daily prior to access. Dr. Stefanovich has advised that due to the 
new relaxed Ministry of Health rules, requests from the pharmacy to your doctor for prescription renewals will no 
longer be needed.  Due to medication shortages, most pharmacies will dispense only a 30-day prescription supply. 
Please monitor your medication supply carefully.  Each tenant must designate ONE family member to call to 
deliver food, medicine and/or essential items. Tenants need to provide CMP staff with the name of their designated 
person. The security guard on duty will be provided with your designated person’s name.  When a delivery arrives, 
the security guard will contact the tenant and arrange for them to pick up their delivery at the front entrance. 
No direct physical contact with family members making deliveries is allowed. For tenants who are not mobile, 
deliveries will be brought to their apartment door. For seniors without a family please contact the Good Neighbour 
Project at 647-873-2230 and they will purchase and deliver groceries for you--no delivery fees.

Dear Friends,

Given the current 
COVID-19 situation, the 
Macedonian Open golf 
tournament scheduled 
for Tuesday, July 14, at 
Station Creek Golf Club 
has been changed to 
Tuesday, August 25, 2020.
After staying at home and 
social distancing, we’ll 
be thrilled to receive the 
“all clear” to welcome you 
back to Station Creek! 
Together we’ll enjoy a 
day of much-needed 
camaraderie and fun at the 
78th annual Macedonian 

Open, in support of Canadian Macedonian Place.
As always, the safety of our participants, volunteers, staff, 
and the employees of Station Creek is paramount, and all 

guidelines issued by our Provincial and Federal governments 
will be strictly followed.
It’s also possible that we may need to make further changes 
in order to comply with government regulations. In that case, 
we will be sure to update you as quickly as possible.
In the meantime, we’re staying hopeful and eagerly looking 
forward to seeing you again!
Be sure to save the date for Tuesday, August 25, 2020, and 
register early to reserve your spot.
Sponsors and golfers can register online at: www.
macedonianopen.com. 
Or call Margarita or Snezhana at 416-755-9231 Ext 1.
Stay safe, stay healthy and take care,
 Macedonian Open Golf Committee
 P.S. During this crisis, the Canadian Macedonian Place staff 
members are working incredibly hard at keeping the home 
safe and sanitized for our beloved community. 24/7 security 
h-as been added to control interaction from outside the home. 
With these increased expenses in mind, we’d be so grateful 
for any donation you can manage at this time.
Thank you kindly for your support!

Experience The 78th Annual Macedonian Open Golf Tournament
 STATION CREEK GOLF CLUB

NEW DATE: TUESDAY, AUGUST 25TH, 2020
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Дали Господ Исус Христос бил дрводелец?

Пишува: 
прота-ставрофор 

ИЛИЈА ДОНЕВ
416. 898 – 0496

ilijadonev@gmail.com
FB Ilija Donev

Дали Господ Исус 
Христос бил др-

воделец?

Дали ова е точно?
Често во литература-
та се спомнува дека 
Господ Исус Христос 
бил занаетчија, однос-
но дека бил дрводе-
лец.
Дали во канонски-
те Евангелијата има 
такви податоци?
За разлика од анти-
чките биографи, Еван-
гелијата не даваат де-
тален опис за животот 
на Господ Исус Хри-
стос. Во Евангелијата, 
според Матеј и Лука, 
се опишува Неговото 
раѓање, а одма после 
тоа Неговата јавна 
дејност - проповедта 
(види Лука 2, 40 – 52, 
овде евангелистот 
нуди краток осврт на 
Неговото детинство; 
спореди Лука 3, 23). 
Евангелијата според 
Марко и Јован, пак,  го 
почнуваат Неговиот 
опис на животот вед-
наш со Неговата јавна 
дејност - проповедта. 
Треба да се има во 
предвид дека Еванге-
лијата првенствено се 
фокусираат на Негова-
та проповед и чудата, 
на Неговото страдање 
и воскресението, што 
е, впрочем, и нивната 
најважна намера, а 
најмалку на Неговиот 
живот од детството. 
Така тие не обрнува-
ат многу внимание на 
податоците што се 

среќаваат во антички-
те биографии, како 
растењето, воспи-
танието, образова-
нието, психолошкиот 
профил, занимањето 
и сл. Евангелистите 
сметаат дека  подато-
ците што се изнесени 
во Евангелијата се до-
волно и се пресудни 
за Неговиот идентитет 
како и  за разбирање 
на Неговата личност 
и смислата и целта на 
Неговото доаѓање на 
земјата. Меѓутоа уште 
од најрано време се 
појавиле апокрифни 
(дополнителни или 
лажни) евангелија 
чија цел била да ги 
потполнат тие “праз-
нини“ од животот Хри-
стов.  Така постанале 
евангелијата кои го 
опишуваат Христово-
то детство, растење-
то, тајни разговори 
со учениците и сл. 
Колку се тие точни и 
веродостојни сеуште 
не е утврдено. Бого-
словски гледано, како 
и во однос на св. Пре-
дание, сепак канонски-
те Евангелија се един-
ствените меродавни 
и сигурни извори за 
историскиот поглед 
на животот на Господ 
Исус Христос. Во нив 
Христос е претставен 
како проповедник кој 
постојано патува и 
нема стално место за 
престој, а не како за-
наетчија кој води по-
себен приватен живот. 
Така кај Лука 9, 58, чи-
таме: “Лисиците имаат 
легла и птиците свои 
- гнезда, а Синот Чо-
вечки нема каде глава 
да наслони“. Некои од 
светите Оци објасну-
вајќи ги овие Христови 
зборови  велат дека 
со тоа Он сакал да  
кажи оти немал лич-
но место на живеење, 
немал своја куќа или 
дом. Овие зборови 
Исус ги изговорил во 
периодот на Негова-
та јавна дејност која 
ја опишуваат Еванге-
листите, додека, пак, 

Неговото делување 
пред 30-та година од 
животот,  не ни е мно-
гу познато. Неоспорно 
е дека детството го 
поминал со мајкаму 
Марија и Јосиф. Но, 
од каде идејата дека 
бил дрводелец?

Текст

Еден од најстари-
те текстови каде се 
зборува дека Господ 
Исус Христос бил за-
наетчија е Марко 6, 
3, каде стои: “Не е 
ли Он дрводелецот, 
синот на Марија...“ 
Меѓутоа, ако фрлиме 
само еден бегол по-
глед во ракописната 
традиција ќе видиме 
дека препишувањата 
на ова место кај еван-
гелистите варираат и 
не се буквално исти. 
Така, според наведе-
ното, постојат препи-
си каде стои “син на 
дрводелец“ или, пак 
“син на дрводелецот 
и Марија“. Истражува-
чите не можат да се 
согласат кое од овие 
места најповеќе одго-
вара на оригиналниот 
текст. Најчесто при-
фатениот превод  “не 
е ли ова дрводелецот“ 
е најтешкото и затоа 
му се дава внимание, 
иако постои согласт 
дека наведувањето по 
припадност по мајката 
(“синот на Марија“) е 
крајно невообичаено 
затоа што, по прави-
ло, синовите се наве-
дуваат според татко-
то. Така било тогаш, 
а така, воглавном, е и 
денес. Затоа овде по-
веќе би се очекувало 
да се каже “син на Јо-
сифа“. Ако се земе во 
обзир и тоа што еван-
гелистот Марко овде 
воопшто не го спо-
мнува Јосиф, затоа 
ваквата формулација 
останува и понатаму 
проблематична. Во 
Евангелието според 
Матеј  текстот гласи 
малку поинаку: “Не е 

ли Овој синот на др-
воделецот? Нели Не-
говата мајка се вика 
Марија?“ (Матеј 13, 
55). Овде јасно се на-
ведува дека Јосиф 
бил “дрводелец“, а не 
Исус. Подржувачите 
на мислењето  дека 
Евангелистот Марко 
наведува историски 
сигурен податок дека 
Исус бил “дрводелец“ 
сметаат дека  Матеј 
13, 55 тоа само го по-
тврдува, бидејќи си-
новите, по правило, 
го наследуваат зана-
етот на таткото. Оние 
кои се сомневаат во 
наведениот текст во 
Марко 6, 3 сметаат 
дека тоа не е силен 
аргумент кој треба 
да се земе за точен и 
дека Он навистина не 
бил дрводелец, за-
тоа што знаеме дека 
Исус бил исклучок од 
многу правила на дру-
штвото во кое што жи-
веел. Паралелата со 
Евангелието според 
Лука 4, 22 го испушта  
наведувањето на за-
наетот и едноставно 
гласи : “Не е ли Овој 
синот на Јосифа?“. Во 
секој случај, овој пода-
ток од текстот не дава 
јасна и сигурна слика 
дека Исус бил нави-
стина дрводелец. Он, 
можеби, му помагал 
на Јосифа околу извр-
шувањето на неговите 
занаетчиски работи, 
но не може да се каже 
дека го водел занае-
тот.
Во двата случаеви Не-
говите сограѓани од 
Назарет Исуса Го на-
рекуваат “дрводелец“.  
Со тоа тие ја нагласу-
ваат разликата помеѓу 
Неговите чудесни 
дела, пропратен со 
мудри поуки,  и Него-
вото човечко потекло. 
Тие Него добро Го по-
знаваат, како и тоа од 
кое семејство потек-
нува. Како е можно, 
се прашувале, еден 
занаетчија, син на за-
наетчиско семесјтво, 
доаѓа во Назарет со 

учениците, поучува во 
синагогите, и згора на 
тоа Неговото учење 
плени и воодушевува: 
“Од каде на Овој чо-
век таква способност? 
Каква премудрост Му 
е дадена? Неговите 
раце прават се’ па 
дури и болни лекува-
ат? Не е ли Он синот 
на Марија... Меѓутоа, 
без разлика што луѓе-
то од Назарет Го наре-
кувале занаетчија или 
Го нарекувале син на 
Јосиф занаетчијата, 
поентата е во тоа што 
треба да се нагласи 
старозаветната клас-
на  разлика помеѓу 
мудрите, образовани, 
занаетчии и обични-
те работници. Имено, 
непоимливо било од 
обичен занаетчија да 
се очекува таква му-
дрост!? Во книгата 
на Исус Сирак 38, 27 
читаме: “Така е со ѕи-
дарите и дрводелци-
те, кои работат ден и 
ноќ; така е и со оние 
што резба прават  и 
постојано се трудат 
околу измислување 
на нови шари; со сите 
сили се трудат слика-
та нивна да личи на 
она што го прават; и се 
грижат за да го усовр-
шат своето дело“. На 
таквите, пак, писмено-
ста или познавањето 
на писмото им е су-
штинска спротивност 
(Исус Сирак 39, 1): 
“Само оној што душа-
та своја ја посветил на 
размислување на за-
конот на Севишниот, 
тој ја бара древната 
мудрост и се занима-
ва со пророштвата“ 
(спореди понатаму 
39, 2-11). Оттука само 
по себе се поставува 
прашањето: како Овој 
занаетчија може да 
поседува толкава му-
дрост?

Заклучок

Во Христовото вре-
ме мнозина во Гали-
леја и во Јудеја како 
и многу писмени луѓе 

па и фарисеи имале 
по некој занает од кој 
живееле. Во тогашно 
време занаетчиство-
то се сметало за чес-
на работа. Така и св. 
Апостол Павле, покрај 
скромната писменост 
што ја поседувал, бил 
и занаетчија: се бавел 
со изработка на шато-
ри (Дела Апостолски 
18, 3). Токму занае-
тот му овозможувал 
при извршувањето на 
мисијата да биде ма-
теријално независен. 
Меѓутоа, како и да е, 
не може со сигурност 
да се прифати тоа 
дека Исус бил “др-
воделец“. 
Од друга страна во 
списите не наоѓаме 
сведоштво за такво 
нешто. Освен тоа Исус 
во своите параболи 
никогаш не користи 
слики или споредби 
од дрводелскиот за-
нает, но наспроти тоа 
многу употребува при-
мери од земјоделието, 
риболовот, сточар-
ството и сл. Имајќи го 
предвид таквите при-
мери повеќе постои 
можност да кажеме 
дека  Исус се зани-
мавал со риболов от-
колку со некое друго  
занимање (Лука 5, 1-7; 
Јован 21, 4-6). И уште, 
прашањето за Христо-
вото занимање – дали 
бил занаетчија или 
не – е посебно заним-
ливо затоа што Него-
вите сонародници не 
очекувале мудрост од 
човек кој не го познава 
писмото и не е мудрец. 
Но треба да знаеме, 
како во многу други 
сегменти на Божјото 
откровение во Исуса, 
Бог делува неочеку-
вано и со изненаду-
вање за религиозните 
Евреи. Бог им дава 
мудрост на оние од 
кои најмалку се оче-
кува. Така се рушат 
класните стереотипи, 
а Бог влијае на начин 
кој за скаменетата ре-
лигиозност останува 
непрепознатлив. 
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Св. Никола Виндзор

Колку е убаво и 
колку е мило кога 
браќата живеат 

заедно... 
зашто таму Гос-
под дал благослов 
и живот вечен!“ 

(Псалм 132)

Иконата на која што гледа-
ме како Светите Апостоли 
Петар и Павле, размену-
ваат братски целив, има 
големо значење и содржи 
длабока и татковска поука 
за нас. Едниот ја градеше 
Црквата меѓу еврејскиот 
народ, а другиот обиколи 
голем дел од тогашниот 
свет и го посеа Христо-
вото семе на добра почва 
(вклучително и Македон-
ската земја ја благослови 
и освети со своите чеко-
ри и Христови зборови, 
бидејќи овој човек имаше 
Ум Христов) и се нарече – 

татко на незнабошците. 
Имајки го Христос во свои-
те срца (Кого за ништо не 
го менуваа) и Христовите 
енергии во меѓусебните 
односи, живееја во беско-
нечниот океан на Христо-
вата љубов и ги поставија 
темелите на Црквата (со 
Христос, како аголен ка-

мен!).
И поставија еднаш за се-
когаш пример и правило 
како се гради Црква (пред 
се, како тело Христово). 
Ако имаа завист апосто-
лите меѓу себе, што ќе на-
правеја? Ништо, буквално. 
Но, Христовите зборови 
им се врежаа до коскената 
срж, еден на друг да си би-
дат слуги. Кој сака да биде 

прв, нека биде последен и 
слуга на сите, рече Хри-
стос. Имајќи, такво сми-
рение Св.апостол Павле, 
ќе се смета себеси за не-

достоен да биде апостол. 
Св.ап. Петар, човекот со 
цврста вера како камен, 
ќе се уплаши од Христо-
вата чудотворна сила и ќе 

рече: 
„Оди си од мене оти сум 
човек грешен!“. Истото 
смирение го покажа и кога 
побара да биде распнат, 
наопаку, сметајќи се за 
недостоен да загине како 
возљубениот Учител – 
Христос. Оној што најм-
ногу љуби, најмногу и се 
смирува (Св. Софрониј од 

Есекс).
А Љубовта им беше со-
вршена. Па, од чие срце 
процветаа зборовите 
за Љубовта (Химна на 
љубовта 1 Кор.13 ). „...
Љубовта е долготрпе-
лива, полна со добрина, 
љубовта не завидува, 
љубовта не се превоз-
несува, не се гордее, не 

прави што е непристојно, 
не бара свое, не се срди, 
не мисли зло...“ (човек не 
знае кој стих попрво да го 
цитира). Какво татковско 

срце покажува Св.Павле 
кога секојдневно умирајќи 
(во разни опасности за 
Христовото дело), мисли 
на своите браќа, црковни-
те општини што ги осно-
вал, пишува посланија, ги 
утешува, каде треба уко-
рува, ги крепи и ги милува 
со одбрани зборови и ви-
стински чувства. Ум Хри-
стов, но и срце Христово. 
„Царството Божјо е во вас 
внатре“, рече Христос. 
Имајќи го Христос во себе, 
апостолите го прегрнаа со 
исцелителска прегратка 
целиот свет. Затоа што 
срцето им станало небо, 
осветлено со Сонцето на 

правдата - Христос!

Братски целив... Како што 
не толку одамна во наша-
та христијанска напатена 
Македонија, браќата се 
целиваа и делеа себрат-

ски. Не по половина, туку 
повеќе за другиот. Тоа е 
братско делење. Братот 
мој е мојот живот. Но, за 
жал, примери за таква 

братска љубов 
се помалку има. 
Борба за власт, 
за првенство, за 
надменост, за бо-
гатство, за мојата 
вистина, за мојот 
идеал, за кариера, 
за добро име или 
јавно мислење... 
Дури и детскиот 
свет се заразил 
од овој вирус на 
егоизам. Човекот 
гледа непријате-
ли во другите, се 
оградува во за-
мок од бариери, 
и душата негова 
се распаѓа без 

љубов. Благословот Божји 
се повлекува, остануваат 
само физичките ѕидови на 
Црквата. Солта како да ја 
губи силата. Се стеснило 
срцето човечко, само за 
самољубие – егоизам и 
себичност има место. А 
тоа е отров. Лек за него? 
Христовата совршена, жр-
твена и распната Љубов 
(односно Самиот Христос, 

бидејќи Бог е љубов)! 

Таква љубов имаа све-
тите апостоли, светите 
отци и сите свети. Ако 
сме Христови, треба и ние 
да го задобиеме и сочу-
ваме овој скапоцен дар 
на љубовта. Инаку, ќе се 
најдеме надвор, пред за-
творените врати зад кои ќе 
биде „Свадбата“, односно 
Царството Божјо, гозбата 
на љубовта. Самото спом-
нување или пишување на 

зборот „љубов“, дава на-
деж и сила. А, вистински 
да се има, како состојба 
на душата? Е тоа е рајот!
Човекот што има љубовно 
срце, не може ладнокрв-
но да чуе вести и да види 
сцени од деловите во све-
тот кадешто се води војна, 
каде што има насилство и 
детски солзи. Иако е дале-
ку, неговото срце состра-

дува и болува. 
„Сите сме криви (виновни) 
за се (сето зло и лошо 
во светот)“ -  вака Досто-
евски, пишувајќи, длабоко 
и правилно размислува 
и открива христолика со-
вест во себе. Станавме 
апатични, безчуствител-
ни за злото и страдањето 
околу нас и се чудиме, 
откаде сега овој страшен 
вирус? Па тој е само мало 
видливо делче од тешко 
разболеното душевно тки-
во на човештвото. Како 
некој чир на површината, 
покажува дека срцевината 
е расипана, човештвото е 
тешко заразено со гревот 
и човечкиот лик длабоко 
се икривил до непрепо-
знавање. Создаден да 
личи на Бога, на Соз-
дателот, тој потонал во 
мрачните демонски фор-
ми. И ова не е казна, туку 
отрезнувачки лек. Господ 
допушта вакви болести, 
како некој вид на електро 
шокови за разбудување, 
реанимација на западна-
тото во клиничка смрт – 

човештво.

Но, надежта да не ни сла-
бее! Христос го победи 
ѓаволот, гревот, злото и 
смртта. Христос е истиот и 
вчера (времето на апосто-

лите) и денес и во веко-
вите! Молитва за себе, за 
лекување на гревовните 
красти. Молитва од срце и 
ете го Христос и неговата 
топлина и милост. Молит-
ва за другите, за братчето 
за сестрата, ете го уште 
поблиску Христос. Молит-
ва за починатите, за бо-
лните, за заедницата, за 
оние што се осамени, за 
оние што не ги познаваме, 
за неверните, за сите и за 
целиот свет. Ете го целиот 

бесконечен Христос. 
Тој во нас, ние во Него, 
соединети со Него и едни 
со други, како што пишу-
ва Св. Јован Богослов. 
Да се прегрнеме со сите 
наши слабости и рани (не 
физички барем засега, но 
мисловно, молитвено и 
најважно – искрено) и да 
си речеме ХРИСТОС ПО-
МЕЃУ НАС!Благословот, 
очинската љубов и молит-
вите на Светите Апосто-
ли, да бидат со сите вас!

Свештеник 
Емил Атанасов

Црква „Свети Нико-
ла“ - Виндсор 

Свештеник 

Братскиот целив на Светите Петар и Павле
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Каролина Ристеска, 
македонска активистка:

Изборите во Маке-
донија ќе донесат 
пред се победа 
за ВМРО ДПМНЕ 
и обнова на др-
жавата. Овојпат 
иако ќе сакаат да 
го зголемат на не-
фер начин бројот 

на пратеници од страната на сдсс 
нешто слично како во 2016 та нема 
да им успее. Народот е разбуден! На-
родот во Македонија ќе го казни сдсс! 
Изборите во Македонија ќе овозможат 
државата да застане на стабилни нозе 
и еднаш засекогаш како што доли-
кува на еден стар и горд народ ќе се 
изборат Македонците за свое место 
во европското и светското семејство 
на народите. Што се однесува до епи-
демијата имало и ќе има разни епиде-
мии, луѓе се раѓаат и умираат но, едно 
треба секој да научи дека треба да жи-
вееме како гости на земјава, да не се 
расфрламе на сите страни со раскош, 
да бидеме скромни и задоволни со тоа 
што го имаме. Да ја чуваме земјата, да 
живееме достоинствено и да раѓаме 
деца. Да ги воспитаме идните поко-
ленија дека и тие треба да се грижат 
за земјата. Сето ова го заборавивме 
во трката за пари! Тоа е страшно! Па-
рите создаваат поле за натпревар, а 
всушност токму тие се и мерило за 
алчноста кај политичарите и кај некои 
луѓе. Еден таков успешно си ја про-
даде сопствената земја, но за среќа 
народот во Македонија е мудар и очи 
отвори во изминативе 3-4 години на 
сите негови злодела со пенкало ќе им 
стави крај. На 15 ти ќе победи 14ката 
на професорот Христијан Македо-
нецот! На 15 ти Македонија гласно ќе 
му каже на целиот свет дека ја научи 
лекцијата: раздели па, владеј! Наро-
дот се обедини и научи дека само за-
едно во едно јато собрани сме најсил-
ни и единствени да го победиме злото 
кое ровари немилосрдно изминативе 
години во Македонија. Одбројувањето 
е започнато стигнавме до петтиот ден 
пред финалното гласање на изборите. 
Трката ја трчаме безмилосно обеди-
нети за Македонија оти друга Маке-
донија немаме. Затоа браќа и сестри 
Македонци, Срби, Бошњаци и Албан-
ци, Роми и Бугари, одиме сите заедно  
обединети за поубава, побогата и ев-

ропска Македонија.
Стилијан Самрџиев, активист за ма-

кедонската кауза од 
Егејска Македонија:

Како др-
ж а в ј а н и н 
на друга 
земја не ја 
живеам се-
којдневната 
состојба во 

Македонија но имам мислење во це-
лина затоа што се обидувам да бидам 

информиран за целата ситуација во 
Македонија. Македонските патриоти 
во Македонија бараат национална 
стабилност во Македонската нација 
по изборите на 15 јули. Изборите мора 
да донесат надеж за враќање на гор-
доста во државата Македонија. Едно 
од барањата на македонскиот народ 
е целосно уништување на договорот 
од Преспа. исто така единствениот 
легитимен јазик во државата Маке-
донија да биде Македонскиот јазик. 
Изборите мора да донесат Национал-
на, политичка и економска стабилност 
во рамките на македонската нација но 
народот ја има моќта во своите раце 
да гласат на 15 јули,, ќе гласаат за 
нивната земја и за нивната гордост! 
Се надевам дека вечниот креатор на 
универзумот да ги осветли своите 
души да ги изгласаат вистинските луѓе 
за кои ќе ја направат Македонија пов-

торно горда и просперитетна.
Дејанчо Антониев активист во маке-

донската заедница во Канада:
Предвремените избори многу се важ-

ни, како прво да се смени ненародна-
та власт која работеше спротивно од 
вољата на народот, не го слушаше за 
референдумот за преспанскиот дого-
вор со Грците за бугарскиот договор 
во кој се бара да се откажеме од на-
шите идејци за слободна унитарна де-
мократска Македонија. Значи народот 
треба да знае дека овие избори се или 
ќе не’ има како Македонци, Македон-
ска држава, Македонски народ, Маке-
донска црква,Македонско писмо, или 
ке не’ снема со останување на СДСМ, 
на чело со Заев, сето ова што го наве-

дов горе ќе се избрише .
Сега имаме историска шанса да се 
излезе и да се гласа против актуелна-
та власт и тоа во што поголем број тоа 
е подобро, избор немаме голем освен 
да се гласа за обнова за Македонија на 
ВМРО ДПМНЕ на чело  со Христијан 
Мицковски и коалицијата. Народот не 
смее да се манипулира со помалите 
партии кои тајно работат за СДСМ, а 
да им се одземат гласовите на ВМРО 
ДПМНЕ .Тое треба да се спречи, мо-
раме да сме сите заедно под една 
единствена партија која во моментот  
може да ја симне СДСМ а тоа е ВМРО 
ДПМНЕ сакале или несакале момен-
тално тоа мора да биде нашиот избор 

број 14 за спас на Македонија .
Др. Лефтер Манче, патриот:

Јас во Македонија одам секоја година 
од 2000-та и преку многу години не 
само еднаш како во 2015 година бев 
5 пати.Од 2005 г. до 2015 со радост 
гледав од авионот како се градат фа-
брики во Бунраџик ама какви фибрики 

како Џонсон Мети од Англија кој про-
изведдува катализатори за сите коли 
во Европа и има годишен извоз до 1.5 

миларда до-
л а р и . К а к о 
претплатник 
на Капитал 
од Скопје 
голема ра-
дост ми 
носеше да 

читам дека безрабоницата падна од 
38 на 23% а платите се искачија од 
13 на 22 илјиади денари.Се отворија 
германски фабрики во Битола и Кава-
даци кои даваа работа секоја од нив 
над 6000 работници.Видов и во Охрид 
се гради голема германска фабрика во 
слободната зона и тогаш мислев дека 

како да сум во Унгарија.
За жалост после 2015 година дојде 
крај на германсата фабрика во Охрид 
како и други во Бунарџук 2 и сега од 
авионот не гледав нешто да се гради.
Сонувам изборите ќе донесат влада 
која ќе се гради како во унгарија штом  
се заврши големата фабрика на мер-
цедес сега се гради нова за БМВ со 
плати над 1000 евра на месец. Во тие 
години бевме меѓу најдобрите доинг 
бизнис во Европа, сега сме на дното. 
Ќе видиме што ќе избере народот овој 

пат.
Драги Стојковски претседател на 
Организацијата Обединети Маке-

донци од Канада: 
Најважно што треба да донесат избо-
рите на 15ти јули е да победат маке-

донски ро-
дољубиви 
сили кои ќе 
имаат број-
ност, хра-
брост и до-
блест за да 

ги раскинат сите штетни договори кои 
насила и без согласност на македон-
скиот народ ги потпишаа и спроведоа 
велепредавничката мафија предводе-

на од Дон Заев.
Никола Делов, секретар на Органи-
зацијата Обединети Македонци од 

Канада:
Сите избори треба да донесат вла-
деење на правото според вољата на 
граѓаните, но тоа во Македонија до-

сега ретко се 
случувало, а 
во овие окол-
ности сигурно 
нема да се 
случи. Еве 

зошто:
Прво, изборите се сосем нелегални 
затоа што целиот владеечки апарат е 

нелегален, со години...
Второ, изборите се наметнати од .Але-
то зашто сегашната гарнитура не е си-
гурна дека наесен ќе има бериќетна 

жетва и така натаму...
Овие избори имаат реални можности 
да го прекинат досегашниот модел на 
двопартиско манипулираwе, ограбу-
вање, малтретирање, обесправување, 

обезличување и бришење на маке-
донскиот национален идентитет со 
влегувње во Собранието на неколку 
независни партии, ако тоа евентуално 
го дозволи .Алето. Но, досегашната 
пракса покажува дека во Република 
Македонија се се одвива според ди-
рективите од .Алето, а најмногу избо-
рите.Јас не сум член на ниедна поли-
тичка партија, но во оваа ситуација 
од голема важност е да се поддржи 
коалицијата на ДПМНЕ за го добие 
мандатот за формираwе на владата 
во Република Македонија, а потоа да 
се присили да го спречи понатамош-
ното дезинтегрирање на македонскио-
тидентитет. Во спротивно Македонија 
ќе биде обезличена и изгубена како 

таква за долго време.
Соња Павловска, патриотка: 

Уште неполна недела не’ дели од мо-
ментот на разврската, и дилемата: ќе 
ја покаже ли нашиот напатен народ 
својата политичка зрелост во овој ре-

шавачцки судбоносен момент ? 
На кого ќе се даде СУДБОНОСНОТО 
ДА ? - На оние кои се одрекоа од името 
под кое стоиме во записите илјадници 
години? - на оние кои се одрекнаа од 
славната повеке илјадна историја ? 
- На оние кои ни ги уриваат славите 
историски споменици?- На тие што 
со срамни “бомби од кондоми со боја 
“ , бесрамно ги обесчестуваа инсти-
туциите на државата, на запрепасте-
ност на светската јавност, и со тоа го 

доведоа народот 
до крајна поделе-
ност? - Дали и по-
натаму ќе му под-
легнувате на оние  
к а м е л е о н и , 
кои од проститут-
ки со кондоми, се 

претворија во “најмилосрдни месии” и 
како попот пред велигден, што од куќа 
до куќа крсти вода, овие бесрамно го 
обработуваат македонецот да им под-
легне на лагите и сценаријата што од 
надвор се спремени, а од внатре спро-
ведувани од домашните предавници ( 
самонаречени спасители) за послед-
ниот смртоносен удар. Драги браќа и 
сестри, ЗЛАТНИ МАКЕДОНЦИ, Души 
со векови мачени, делени, ограбува-
ни, раселувани, потценувани,во овој 
судбоносен момент од ќе останеме 
или нема повеќе да постоиме, на вас , 
кои сте останати да ја докрепите честа 
на својата славна , но за тоа и напате-
на мајка , во ваши раце е останат суд-
ниот момент, - Вие сте славните Ма-
кедонци, кои ја изградија македонија и 
го цивилизираа светот. - Исправете се 
гордо и застанете “свои на своето,” , 
дајте го гласот за оној кој со векови се 
борел и се бори и со надворесхниот и 
со домашниот непријател. со бог на-
пред и на помош Македонијаааааа , 
на Македонцитеее, било кај да еееее, 

и ќе остане.

Мислења на нашите читатели:
Што  треба да донесат изборите во Македонија?
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 Македонска катедрална православ-
на црква “Свети Климент Охридски“ 
е стожер на најголемиот број актив-
ности што Македонците ги развиваат 
во Торонто и пошироко и претставу-
ва мотив повеќе за изразување на 
љубовта и почитта кон роданта земја 
Македонија. Овој црковно - национа-
лен дом е најголем центар на раселе-
ните од сите делови на Македонија. 
Таа е место на другарување на Ма-
кедонците од седум до седумдесет 
и седум годишна возраст. Со други 
зборови, таа е македонски центар за 
поколенијата.
Тоа е постигнато благодарение на 
демократска Канада која се смета 
за светски пример на мултикултур-
но општество. Таа е прва земја во 
светот која официјално го призна 
мултикултурното шаренило и ја про-
должува континуираната, значајна и 
доследна недискриминаторска поли-
тика. Со тоа, мултикултурата на за-
едништво, почит и љубов кон Канада 
се прогласи за политика на власта на 
Канада, каде што секој староседелец 
или новодојденец како Канаѓанин има 
право на слобода на свеста, верата, 
мислата, изразувањето, мирното со-
бирање и дружење, уживање и развој 
во сопствената култура, пропагирање 
и применување на сопствената рели-
гија и употребата на мајчиниот јазик.

Македонска православна црква “Све-
ти Климент Охридски“ е изградена 
во убавата метропола Торонто. Тој 
е распространет на брегот на езеро-
то Онтарио, на осумдесетина кило-
метри од Нијагарините водопади и 
претставува град со многу европски 
нишани, кој магично го привлекува и 
опијува посетителот и намерникот. 
Торонто е град со прекрасни обла-
кодери, раскошни населби со архи-
тектура адаптирана од целиот свет, 
со уметнички галерии, музеи, опера и 
со други многубројни културно-исто-
риски споменици. Тој е најголемиот 
индустриски, културен, политички, 
административен и спортски центар, 
како и бисер на Онтарио и метропола 
со големи перспективи.

Се претпоставува дека Торонто е 
третиот град по големина на маке-
донското население. Според некои 
неофицијални податоци, во оваа 
метропола и во околните места сви-
ле гнезда стотина илјади Македонци 
од сите делови на Македонија. Затоа 
се вели дека тој е македонски цр-

ковно-наџионален центар за поколе-
нијата. Тие се соживеале и си нашле 
место под сонцето во секојдневниот 
живот со стотината други народи, на-
ции и етнички групи од целиот свет, 
кои се доселиле во овој убав и по 
многу нешта карактеристичен веле-
град на богатите простори на Онта-
рио.
Првите македонски доселеници во 
Канада дошле во 1897 година. За-
ради високите дострели, особено 
на економско поле, Македонците се 
една од најзначајните етнички групи 
во Торонто и играат важна улога во 
целокупното живеење. Нив ги има 
од сите краишта од Македонија, кој 
се тесно врзани особено со црквата 
“Свети Климент Охридски” и со орга-
низацијата “Обединети Македонци”.

Иницијативата за формирање на 
оваа Македонска црковна општина и 
за нејзина изградба се роди на четвр-
тиот Илинденски пикник што Нацио-
налната организација „Обединети 
Македонци“ го одржа на 29 јули 1962 
година. Тоа беше израз на силната 
љубов кон дедовската земја, Маке-
донија, која секој иселеник длабоко ја 
носи во своето срце. Повеќе од осум 
илјади Македонци од Торонто и од 
околните места се собраа на пикни-
кот во месноста Дон Милс.

На пикникот, кај сите присутни имаше 
голема возбуда, бидејќи за прв пат во 
Торонто беше присутен македонски 
владика, епископот Злетовско-стру-
мички г. Наум. Тој, заедно со свеште-
никот Кирил Стојановски, на мајчин 
македонски јазик им се обрати на 
присутните и одржа помен-служба. 
Тоа беше незаборавно доживување и 
остави позитивни траги во црковното 
живеење кај Македонците. 
Затоа со право се вели дека таа 
средба на организирано илинденско 
чествување значеше верба, желба, 
единство и љубов кон родната земја 
на македонските доселеници во То-
ронто и околината. Подоцна, со обно-
вувањето на Охридската архиеписко-
пија се запали искрата за вековното 
црковно и национално живеење на 
Македонците.

Инаку, во историјата на Организа-
цијата „Обединети Македонци“ е 
забележано дека во педесеттите го-
дини од минатиот век се појави група 
Македонци, претежно од егејскиот 
дел на Македонија, која имаше за цел 

да формира самостојна национална 
македонска организација. Притоа, 
беше поставено и прашањето за за-
чувување на македонскиот национа-
лен идентитет, како и обединување 
на македонските доселеници во Ка-
нада.
Првиот чекор, во оваа смисла, беше 
направен на пикникот во 1958 го-
дина. Овој пикник во националниот 
живот на Македонците во Торонто и 
пошироко има посебно значење. Тој 

претставува прв значаен симбол на 
иселеничкото единство на Македон-
ците од етничка Македонија. Меѓу-
тоа, 28 април 1959 година е запишан 
со златни букви, биделќи на тој ден 
се одржа историската конференција, 
кога беше прифатен Уставот и беше 
донесено решение за формирање на 
Македонската национална организа-
ција „Обединети Македонци“.

Организацијата „Обединети Маке-
донци“ беше регистрирана како ма-
кедонска национална културно-про-
светна непрофитна организација. Тоа 
овозможи таа да успее да ги обедини 
Македонците на национално и духов-
но поле и да развие силна дејност во 
животот на доселениците од сите де-
лови на Македонија и  да ги отстрани 
влијанијата на туѓите пропаганди.

Меѓутоа, се чини најзначајно е тоа 
што на големиот собир што на 7 ав-
гут 1962 година се одржа во хоте-
лот „Кинг Едвард“, се донесе одлука 
за изградба на црква што ќе го носи 
името „Св. Климент Охридски“. За 
претседател беше избран истакна-
тиот иселеник Спиро Сандрс од с. 
Желево, Леринско, а за потпретсе-
датели беа избрани Коста Андрус и 
Павле Базел-Василевски. Исто така, 
во управата влегоа и Питер Флоров, 
Дан Папас, како секретар, а Мајк Не-
шевич и Паул Џорџ беа избрани за 
благајници, додека во Надзорниот 
одбор беа вклучени: Џим Сандерс, 
Стево Тодоровски, Ван Петров, Вик-
тор Паскалов, Џон Червенков, Бла-
гоја Тодоровски и Луј Мисиос.

На свеченоста присуствуваа и некол-
куте стотици македонски доселени-
ци, како и епископот Злетовско-стру-
мучки, г. Наум и протаставрофорот 
Кирил Стојановски. Тие беа првите 
македонски црковно-национални ми-
сионери во најголемата македонска 
колонија во Канада, кои, за прв пат, 
на 12 август 1962 година, во „Желев-
ската сала“ во Торонто, извршија бо-
гослужба на мајчин македонски јазик, 
како и прво крштевање. Тоа беше на-
стан што остана во сеќавање и е за-
пишан со големи букви во историјата 
на оваа црковна општина.

Меѓу најзначајните и бележити дату-
ми на црковната општина „Св. Кли-
мент Охридски“ е, секако, 12 декем-
ври 1962 година кога Црквата беше 

регистрирана пред канадските влас-
ти и чиј документ беше испраќан до 
бројни македонски семејства. Целта 
беше да се подигне моралот и вер-
бата кај дојденците без разлика од 
кој дел на Македонија, а кои, не по 
своја вина, дотогаш своите црковни 
потреби ги задоволувале во немаке-
доснки храмови, од кои поголемиот 
број беа изградени токму од средства 
на Македонците, особено од Егејска 
Македонија.
Активностите на членовите на ново-
формираната црковна општина и на 
организацијата „Обединети Маке-
донци“ од ден на ден беа поголеми 
и позначајни во остварувањето на 
големата идеја за своја Македонска 
православна црква. Така, во период 
од две години, тие собраа голем број 
финансиски средства и беше купено 
местото за идниот храм во централ-
ниот и богат Торнклиф Парк, во Ист 
Јорк, град што е збратимен со Скопје.

Како резултат на тоа, на 5 април 1964 
година, на тоа свето македонско пар-
че земја, во присуство на повеќе од 
500 души, пријатели на Македонците 
и претставници на општината Лисајд, 
беше поставен камен-темелникот на 
Црквата. По тој повод, во специјална 
кутија беше ставена посвета на ма-
кедонски и англиски јазик и беа запи-
шани имињата на сите настојатели и 
местото на нивното раѓање во Маке-
донија. За проект на Црквата беше 
користена макетата на академскиот 
сликар Питер Стојанов од Желево, 
Леринско, кој го понуди ликот на де-
нешната катедрална црква.

Една година подоцна, на 18 април 
1965 година, архиепископот Охрид-
ски и Скопски и прв митрополит Ма-
кедонски, г.г. Доситеј, во сослужение 
со Злетовско-струмичкиот епископ 
г. Наум, протаставрофорите Нестор 
Поповски и Атанас Попов, како и, во 
тој период архиѓакон, митрополитот 
Кирил, а во присуство на неколку 
стотици македонски доселеници од 
сите делови на Македонја, го изврши 
осветувањето на храмот „Св. Кли-
мент Охридски“.
Со пуштањето во дејност на оваа 
црковна општина, македонските до-
селеници започнаа да живеат свој 
македонски црковен живот. Секоја го-
дина сè побогат, сè поразновиден, сè 
позначаен, самосвесен и попривле-
чен црковен живот. Зашто, со право 
тоа место стана центар на сите Маке-
донци од сите делови на Македонија.
Продолжува
Пишува СЛАВЕ КАТИН

ФОРМИРАЊЕ НА ПРВАТА МАКЕДОНСКА ПРАВОСЛАВНА ЦРКВА ВО КАНАДА (1)
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Мислења на нашите читатели
Како се справуваме се справуваме со пандемијата?

Во деновите на светската 
пандеија и злото кое завла-
деа со светот(се надева-
ме дека ќе му дојде скоро и 
крајот), речиси ги изгубивме 
сите редовни активности на 
кои бевме се навикнале низ 

годините.
Убавините на средбите, ср-
дечните ракувања, преграт-

ки, македонското оро за рака, 
познатите банкети, концер-
ти, фестивали, свадби,па 
дури и испраќањата кон веч-
ните домови се изобличија 
замирајќи целосно или сведо-
вуајќи се само на дузина луѓе.
Во нормални услови нашата 
македонска заедница како 
овде во Канада, така и заед-
ниците во САД, организира-

ни најбројно во македонски-
те православни цркви кои 
важат и функционираат како 
духовни и културни центри 
на Македонците, вриеше 
како во кошница. И кога се 
жалевме дека нема доволоно 
посета, ниту помислував-
ме каква се’ ситуација може 
да не’ затекне одненадеж и 

безнадеж да престане.

Додека чмаеме во своите 
домови следејќи ги виртуел-
ните случувања во светот, 
обременети секој час со мис-
ликте како утре, и понатаму 
а како последица на целокуп-
ната ситуација во која како 
алките на синџирот сме вр-
зани, решивме и ние по вир-
туелен пат да ги побараме 
луѓето кои многу и’ значат 

на заедницата и кои се оне-
возможени во извршување-
то на својата мисија целосно 
или делумно. Ги запрашавме 
како се, каде и што прават и 
како се справуваат во дено-

вите на пандемијата...

Димитар Цонев, нутри-
ционист: 

Како се справуваме со Соvid 19 
и Пандемијата? Со еден збор 
застрашувачки, со страв за секој 
на планетата. Но, во прашање 
е здравјето за секој поединец. 
Застрашувачки е : што сеуште 
нема лек за ова опака смрто-
носна болест. Мојтаа порака до 
македонскиот народ е да пие 
многу течности, свежи сокови со 
висок процент на Ц и Цинк ви-
тамини - како и чаеви од свежи 
коприви кои содржат железо и 
Цинк минерали.Препорачувам 
да се употребува ѓумбир или ан-
глиски( Ginger), многу е лекови-
тИ  ги уништува сите инфекции 
што влегувАат во организмот 
.Стресот за секој човек е погу-
бен за имунитетот. Организмот 
е далеку поподложен на вируси 
кога човекот е под стрес. Инфор-
мациите со кои не’ бонбадираат 
секој ден се стресни за орга-
низмот. Дозволете си време за 
квалитетен сон, посебно е опа-
сен за старите и хронично болни 
лица.Постарите и болните нека 
седаат дома, повеќе вотамини и 

без паника. 

Драгицa Димовска - претседа-
тел - WoodbridgevMacedonian 

Seniors Club.

 Клубот на пензионетите од 
градчето Вудбриџ "Woodbridge 
Macedonian Seniors Club" постои 

повеќе од 7 години. 
Во него членуваат околу 150 
пензионери. Целта на форми-

рањето на овој клуб беше, пен-

зионерите дa нe се чуствуваат 
осамени, да другаруваaт и да 
се активирааат во разни актив-
ности. Секој понеделник, среда 
и петок од 6 до 11 часот наве-
чер се правеа средби, со играње 
бинго, карти македонски ора. А 
на сабајле во понеделник, сре-
да и петок беа активни со разни 
вежби и јога водени од тренери 
професионалци меѓу кои брше и 
д-р Диана Бакаловска. Поради 
корона вирусот сите овие актив-
ности застанаа, Но сепак ние 
од управниот одбор во кој вле-
гуваат Драгица Димовска, Лена 
и Џорџ Џианкос , Мајк Ниџов 
, Џорџ Нешевич, Лили Трен-
тос, Мери и Дени Нитсопоулос 
и Роса Петковска одржуваме 
средби на 2 метра растојание 
или се договараме телефонски 
и донесуваме решенија по кои 
постапуваме во ова критично, 
необично време. Почесто им 
телефонираме на членовите 
а и тие ни се јавуваат разгова-
раме со нив и знаат дека не се 
сами во ова време и иако не се 
среќаваме физички сепак сме 
заедно и да му благодариме на 
бога што сите досега сме добри. 
Се надеваме дека ова време 
со Корона вирусот ќе помине и 
пак ќе бидеме заедно и ќе си ги 
продолжиме нашите активности 
како и порано. Им порачувам на 

членовите на клубот и на сите 
читатели на овој убав инфор-
мативен весник добро здравје и 
се најубаво нив и на нивните се-
мејства.Македонска катедрална 
православна црква “Свети Кли-

мент Охридски.

Др.Валентина Пеева 
специјалист по интер-

на медицина:
Иако ширум светот деноноќно 
се прават истражувања во врска 
со превенцијата и третманот на 

вирусот КОВИД-19, сепак  засе-
га останува  една голема непо-
знаница за сите нас, која влева 

несигурност. 

Новонастанатата ситуација со 
пандемијата, наметнува адап-
тирање кон новите услови  на 
живеење што создава вознеми-
реност кај поголем дел од попу-
лацијата. Секој од нас се труди 
на најдобар можен начин да се 
гризи за себе и своите најблиски 
со прифаќање на новите норми 

на живот.

Јас лично, како лекар, исто како 
и моите колеги  и останатите 
здравствени работници, сум во 
центарот на падемијата како 
дел од моите секојдневни ра-
ботни обврски. Работниот ден 
често пати трае и по 14 часа, за 
да утредента се почне одново 
со истото темпо, а се’ со цел да 
се обезбеди потребната здрав-
ствена гриза за секој пациент. 

Здравствениот систем во Кана-
да е подготвен и функционира 
на највисоко стручно ниво, вклу-
чувајки ги сите неопходни пре-
вентивни мерки, со што ризикот 
за пренесување на вирусот е 
сведен на минимум. Но, ризикот 
сепак постои, што влева немир 

и кај  здравствените работници, 
кој јас лично го  минимизирам со 
екстремна претпазливост кога 

работам со пациентите. Т
оа подразбира дека се  однесу-
вам кон секој пациент како да е 
позитивен на ЦОВИД 19, додека 
не се докаже спротивното. Не е 
едноставно и е нешто со што не 
сум се соочила во мојата 25 го-

дишна лекарска пракса. 
Но, за мене пандемијата е го-
лем стручен предизвик, а исто-
времено и поттик да го дадам 
целокупното свое знаење, ле-
карско искуство и енергија за 
да помогнам во справување со 
борбата со овој невидлив не-

пријател.
Ни од далеку не е лесно 
да се носи целокупната 
заститна опрема на ра-
ботното место, но само 
со одговорен и сериозен 
пристап на секој од нас 
поединечно ќе успееме да 
ја извојуваме оваа битка. 
А таа, одговорност започ-
нува со нас, лекарите, кои 
освен што сме одговорни 
за лекување на нашите па-
циенти, сме и пример како 
да делуваме превентивно.

Предизвиците во услови на пан-
демија за секој лекар се мно-
губројни. Еден од најважните е 
исчекувањето на резултатите од 
секој пациент дали е позитивен 

на вирусот. 
Доколку се покаже дека пациен-
тот е позитивен врз основа на 
контактите со персоналот, се 
прави список кој се’ би мжел 
да биде во ризичната група од 
здравствениот тим. Тогаш секој 
поединечно од здравствениот 
тим се тестира, што подразбира 
исчекување на резултатите, а 
тоа го менува и оттежнува текот 

на работниот ден.
Друг предизвик е, дека на фа-
милиите не им е овозмозено да 
влегуваат во болницата, заради 
што секојдневно имаме видео 
конференции и им даваме изве-
стување како нивните членови 
од семејството се чувствуваат 
и закрепнуваат. Ова е додатен 
предизвик и за пациентите, би-
дејки тие не се во можост да ги 

видат своите најмили. 

Затоа јас лично минувам подол-
го време покрај моите пациен-
ти, до болничкиот кревет, да ги 
успокојам и им ја дадам освен 
професионална и целата моја 
морална поддршка за побрзо 

закрепнување. Понатаму, отеж-
нати се консултациите со коле-
гите од другите специјалности, 
бидејки наместо лично мора да 
се одвиваат преку wеб и видео 
конференции како сто се Wебеx 

и Зоом.
И иако овде последно ќе го спо-
менам, но тоа ни оддалеку не 
значи дека вазноста му е помала 
од претходно споменатите пре-
дизвици, се лицните страдања 
на здравствените работници. 
Тоа се долгите работни цасови, 
непроспиените ноки, отсуството 
од дома, а посебно неизвесно-
ста за пренесување на вирусот 

на најблиските.
И покрај целокупната гриза и по-
ткрепа на пациентите, КОВИД 19 
однесе многу жртви како ширум 
светот, така и во Канада. Тоа не 
прави уште подетерминирани со 
заеднички сили да допринесеме 

за извојување на оваа битка.
Препораките за пациентите се 
да се придржуваат до добро по-
знатите превентивни мерки: др-
жење растојание од 2м, избегну-
вање на собирање во поголеми 
групи,носење маски, миење на 
рацете, недопирање на лицето 
и очите и дезинфивирање на 
заеднички употребувани повр-

шини.
Доколку пациентите почувству-
ваваат симптоми како покачена 
телесна температура, кашлица, 
тешкотии со дишењето и слич-
ни респираторни потешкотии, 
основно е да побараат лекарско 
мнение.Најчесто избегнувањето 
од одењето на лекар е бидејќки 
пациентите стравуваат да не би-
дат изложени на зараза со виру-
сот во здравствените установи. 
Затоа нашата улога како лекари 
е, да им потврдиме дека клини-
ките  и болниците се безбедно 
место каде ризикот за заразу-

вање е сведен на минимум.

И за на крај, на сите, вклучувајки 
ме и мене ни’ недостасуваат 
дружењата и патувањата, но 
сметам дека ова е вистинско 
време кога секој од нас треба да 
се сврти кон себе си и да ја по-
бара и најде среќата во самиот 
себе правејќи ги малите  нешта 
што лично не’ исполнуваат, би-
дејки токму тие го чинат живо-

тот.
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Real Estate specialist 44+years experience 
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Тони Матичевски

Ивица Тодоров

VICTIMS OF HOLOCAUST

Speaks: 
English/Russian

VICTIMS OF HOLOCAUST

Тони Матичевски

Македонско Друштво ,,Илинден,, 
од Тирана и Македонско друштво ,,Голо 

Брдо,,

Соопштенија
                                                                                                                                           
Македонското друштво “Илинден”-Тирана и Македонско друштво 
“Илинден”- Огранок Голо Брдо бара итно од Владата на Албанија 
граничниот премин Џепиште - Требиште областа Голо Брдо да ра-
боти 24 часа

Македонско друштво “Илинден”-Тирана и Македонско друштво 
“Илинден”-Огранок Голо Брдо бара од Влада на Албанија гранич-
ниот премин Џепиште - Требиште во областа Голо Брдо кој беше 
отворен во мај 2013 година да работи 24 часа. 
Владите на Македонија и Албанија на заедничката седница одр-
жана во Поградец на 15 декември 2017 година донесоа одлука 
граничниот премин Џепиште -Требиште да работи 24 часа. Ма-
кедонското друштво "Илинден"-Тирана и Македонското друштво 
"Илинден"- Огранок Голо Брдо бара итно да се реши овој голем 
проблем за Македонците во областа Голо Брдо пред да почнат 
врнежите од снег. 
Бидејќи граничниот премин работи со ограничено време и им соз-
даваше големи проблеми во комуникацијата.

Македонското друштво “Илинден”-Тирана и 
Македонското друштво “Илинден”- Огранок 
Голо Брдо бараат од владата на Албанија и 

Македонија да се отвори граничниот премин 
Стеблево – Лакајца

Македонците од Стеблево областа Голо Брдо барат од властите 
во двете држави да го реализираат ветувањето и да го отворат 
граничниот премин Стеблево – Лакајца.
 Да беше границата многу поубаво ќе беше за Македонците во об-
ласта Голо Брдо бидеќи секогаш на пазар одат во Струга, Охрид 
и затоа многу подобро ќе беше да беше границата. Патот е многу 
лош жителите преку Ќафасан или преку новиот премин Требиште 
– Џепиште. 

Во 1949 година жителите кажуват одеа на  работа во Струга и сто-
ката ја носеле таму. После се затвори преминот. Македонско дру-
штво “Илинден”-Тирана и Македонско друштво “Илинден”-Огранок 
Голо Брдо отварањето на граничниот премин Стеблево – Лакајца 
ќе им помогне на Македонците во Стеблево како и целата област 
Голо Брдо, ќе ја развие областа, од двете страни на границата.

Македонско друштво “Илинден”-Тирана
Претседател Никола Ѓурѓај

Македонско друштво “Илинден”- Огранок Голо Брдо
Претседател Или Халилај
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We are excited to announce that our new Entrance to 
our Church has now been ordered. We expect to receive 
our new Entrance in early August with installation taking 

place up on its arrival. 

We are looking for your support to help us raise funds to 
complete the installation of the door. Due to COVID-19, 
our Church has remained closed since Mid-March 2020 

and we need your help. We are asking for donations (any 
amount over $25 is tax deductible and a receipt will be 
issued) to help pay for the our beautiful new entrance.`

Thank you for your support and may God Bless you and 
your family.

With Sincere Appreciation,
St. Nedela Macedonian Orthodox Church

Со особена радост објавуваме дека нашата нова вра-
та за главниот влез во нашата црква сега е нарачана. 

Очекуваме да ја примиме нашата нова врата на почето-
кот на август со инсталацијата што се одвива при при-

стигнувањето.
Ја очекуваме вашата поддршка за да ни помогнете да 

собереме средства за да ја завршиме инсталацијата на 
вратата. Поради КОВИД-19, нашата Црква остана затво-
рена уште од средината на март 2020 година и ни треба 
помош. Бараме донации (која било сума над 25 долари 
е оданочена од данок и ќе биде издадена потврда) за 
да помогнеме да платиме за нашиот убав нов влез.

Ви благодариме за поддршката и Бог може да ве благо-
слови вас и вашето семејство. 

Со искрена благодарност,
Света Недела - Македонска Православна 

Црква

Our New Entrance to our Church has now been 
ordered and we expect it to arrive in Early 
August. We are so excited to create a beautiful 
unique entrance to our Church which will serve 
as a welcoming entrance for all of you and your 
families and future generations. At this time 
we are still looking for financial support for 
the doors. If anyone is interested in helping to 
support us through donations, please contact 
our Priest Father Aleksandar Zashov at 905-431-
4944. Donations can be made by Cheque, Email 

Money Transfer (st.nedela.church@gmail.com) or 
through our GoFundMe page. 
 
Our Church office hours are as follows:
Mondays – Closed for Sanitizing
Tuesday - Friday 9 AM - 3 PM
Saturdays – Closed for Sanitizing
Sundays – Scheduled services at 10 AM.
 We appreciate all of the support we have received 
over the past few months! While this time has 
been difficult for all, we are so thankful that we 

can once again open our doors.
 If you require any support or to arrange an 
appointment, please contact Father Aleksandar 
directly.
May God Bless you and your families and keep 
you all healthy and safe.
We look forward to seeing you all soon!
 Father Aleksandar Zashov
St. Nedela Executive Committee
Please be advised that we can only accommodate 
up to 70 parishioners at one time. 

 Please note that during this time we ask all parishioners 
to follow these guidelines:

1.    If you do not feel well, PLEASE STAY HOME. For your safety and the 
safety of others we ask that you continue to self mentor.
2.    Please ensure you are wearing a mask and gloves if you think you may 
be medically compromised. Hand Sanitizing stations will be provided at the 
church.
3.    Please do not kiss the icons. For sanitary reasons and for your own 
personal safety we ask that you refrain from the practice.
4.    Seating in the church will be limited. Please do not remove the barriers 
which have been setup to ensure proper social distancing.
5.    Please be respectful of others. Allow at least 2 metres of space between 
yourself and other parishioners.

6.    The coffee area and the banquet hall will be closed until further notice. 

We currently do not have permission from the government to operate these 
areas.
7.    As the Church will be reopening, we will stop our broadcast of the 
services through our Facebook page.

We thank you all for respecting these guidelines and measures which are so 
important to ensuring everyone’s safety.

 Here are some of the highlights were are proud to share since mid-March:

 Our gardens have been beautifully landscaped! We are so thankful to all of 
the volunteers that came to provide their time and efforts to help maintain 
the exterior of the Church.
 Our Church was sanitized by Steam Doctors. Special thanks to them for 
their care and services provided to help ensure that our Church remains 
clean and safe for all parishioners when we are able to reopen to the public.
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On Sunday 19th in 
Observance of our namesake 
and Patron Saint Nedela, we 
will be hosting a barbecue 
and baking sale. Due to the 
limitations of COVID-19, 
we are not able to organize 
our traditional festival this 
year. We ask you to keep 
your social distance when 
attending. 
Please be advised all food will 
be take out only and seating 
will not be provided. If you 
do not feel well, please stay 
home and continue to isolate 
yourself. Thank you for your 
continued support. We look 
forward to seeing you on 
Sunday, July 19th! 

St. Nedela Executive 
Committee 
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Антолоија На Современата Македонска Поезија

ПОЕЗИЈА  СО ПОВОД
Пишува и уредува

БЛАГИЦА ДАФОВСКА

„Толку стравувам
некоја јанѕа ме јаде

да не би одново да 
Те раздадеме!“
Гане Тодоровски

4ти МАЈ 1903 – 
Гане Тодоровски

Така му било пишано: гробот 
да си го сони!

В срце го клукна прокоба, 
стегајќи в гнев тупаница.
Имаш ли доволно гробје,

 ој Македонијо,
покрвава за уште една рана: 

Баница!
Побогати сме сега со уште 

една смрт и пресен гроб.
Таго ле неисплакана, остани 

горда и недоустена,
разграни пазуви црни земјо, 

извалкани, запустена,
за да го прегрнеш сина си 

што беше најмалку роб.
Плачот му прилега на оној 

што има солзи доста.
Ти, бесолзна немоќнице про-

голтни најгорчлив јад
и биди уште за една загуба 
погорда, оти тој левент млад
на твоите чеда им завешта в 

бој да умираат и простум.
Црна зацрни се таголика 

страдалнице,
прегризи усти, расчешлај 

коси, раскини руба,
и смирено, со зборови 
најгалежни и жални,

тивко, но мајчински, оплаку-
вај си ја загубата.

Друга смрт таква ти не ќе 
дочекаш скоро,

на таков свој заљубеник што 
само Тебе те имал.

Ој неразвенчана 
Гоцева изгоро,

ој, Македонијо, ој рано
 многуимена!

Ацо Шопов
ТРЕБА ДА 
БИДЕМЕ 

ПОДОБРИ

Треба да бидеме подобри.
Треба да бидеме подобри.
Подобри од црвеното срце 

на лебот
од кој ни мириса целата соба

на Сонце, Земја и Глад.
Треба да бидеме подобри.
Треба да бидеме подобри.

Подобри од белите усни на 
водите

кои љубејќи ги твоите колена
шепотат за сите суводолици

и сите грла 
што сонуваат вино.

Треба да бидеме подобри.
Треба да бидеме подобри.
Подобри заради она дете

што го замислиле твоите утра
и божилото на твоето срце.

Заради оној добродушен 
човек

кој гледајќи те со „Добар ден“
смирено го зема својот обед.
Треба да бидеме подобри.
Треба да бидеме подобри.
Подобри од црвеното срце 

на лебот
подобри од белите усни 

на водите,
заради нас,

заради човековиот 
„Добар ден“,

заради она невино дете
што го замислиле твоите утра
и божилото на твоето срце.

Рацин:
„...На мојте раце како да 
се наоѓаат траги од милу-

вањето на твојата коса 
и се што кај тебе беше 
како пламен. Тие ме печат. 
Не ми даваат мир. Силно 

продираат сеќавањата и 
мислите низ сетивата и 
крвта, вечерва така желни 

по тебе“.

Коста Солев во 
една од своите до-
писки до Рахилка 

Фирфова Раца:

Затоа ти идам сега, изне-
можен, Од зборој, од пре-
кори, од смевот на Бес-
мислата, Беден како камен 
– искрен како кристал – За 
Љубовта твоја ја молам 

ко просјак...

Михаил Ренџов
СЕ ВРАЌАВ ДОМА

Се враќав дома
По пат од раскопки и чакал

A пo мене се враќаа
Моите Ситни Нешта:

Камчето со кое некогаш ме 
удрија

Капката крв што ми потече од 
носот

Плодовите што ноќе ги 
крадев

Шумата во која
Птицата ми се сокри

(По некоја заборавена 
песна)

Гревовите што ги правев
Бранејќи се себе

Ангелот што го заборавив
Карајќи се со пријателите

И животот што го испуштив
Зјапнат во којзнае што

И којзнае каде.

Една ноќ
Сите мои Ситни Нешта

Беа дома
Сал мене ме немаше.
Сум се изгубил, велат
Зјапнат во којзнае што

И којзнае каде.

Враќање
- Блаже Конески

Се поврати човек во род-
ниот град по многу времеи 
мака. Што оставил еднаш 

тој не најде пак,
тој не најде ништо
да мрази и сака.

И прошета дента по сокаци 

сам
со надеж за веселба бујна.

И прошета дента, а штом 
падна мрак,

тој застана мрачен
крај реката струјна.

А пееше долу 
брзотечен бран

за нешто што неврат
го гони,

и човекот сети 
во душата 

жал,
му дојде да вика
и солзи да рони.

ПЕСНА ЗА 
НЕЈЗИНАТА 

ПЕСНА

Петре М. Андреевски

Немаше земја кај што не ја 
сретнав неа,

оти без неа бев никој и никој 
не ме познаваше.

По нејзината воздишка го за-
помнував воздухот

за да можам да ја стигнам, 
незабележан од никого,

но таа беше побрза од сите 
небесни светлини,

зашто секаде сама си го 
осветлуваше патот.

Објаснувајќи ја како семир во 
купечко јаболко,

главата ми ce полнеше со за-
паливи течности,

бели и црвени дождови капеа 
од овошките,

житата и шумите ја следеа во 
групни походи

и cи околу неа ја добиваше 
нејзината форма.

Кај што јас влегував, таа 
излегуваше

и од отворите ја мразев само 
нивната празнина.

Me рануваше како невеста, 
ме целеше како сестра

блажената ноќ што ја открив 
во неа.

Бев првиот иследувач на таа 
топла темница

неисцрпна како ѕвездите и 
бесцените камења

кои вечно ce празнат, a ника-
ко да ce потрошат.

(Каков страв ce пребра во до-
пирот со таа кожа

што болскаше и заоблуваше 
како свртено вретено.)

Огнот и водата добиваа
 паралелна брзина

и во збирот љубовен 
постојано ce одземаа.
Cи што ce уништуваше

 беше заради неа
и cи што ce обновуваше

 беше заради неа.
Така светот ce делеше на 

видлив и невидлив,
на неослободени земји и на 

земји во развој,
но немаше земја кај 

што не ја сретнав неа.

Голапче - Кон-
стантин Милади-

нов

Голапче, мало хубаво, 
голапче златокрилесто,

кога ти дојде при мене? И 
кога в часот побегна?

Уште ја глас ти не слушнаф, 
уште те арно не видоф.

Дан' ми се, мило налјути? 
Дан' ми се добро насрди

заш не ти хубост пофалиф? 
заш не ти крилја помазниф?
Ела ми, мило, ела ми, ела ми 

сега при мене.

Ја ке ти хубос пофалам, и ке 
ти крилја помазнам,

ја ке те тебе назобам се со 
дробнаго бисера,

ја ке те чува секога, мое ми 
мило, в пазува!
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Низ деновите на пандемијата  

Зоран Карапанчев, уметник кој жнее успеси

За жал, пандемијава ста-
на најважен дел од нашиот 
социјален живот. Оноа што 
забележав е дека медијата 
со постојаното форсирање 
на броеви од заболени и 
починати луѓе, како и со 
контрадикторните совети 
од Светската Здравствена 
Организација и лекарите од 

сиот свет, создадоа тензич-
ност која ништо не помага 
расположението на луѓето 
и поттикнување на нивниот 
оптимизaм. Се добива впе-
чаток дека небаре сме на не-
каков библиски крај на светот 
кој постојано се приближува 

и никако да дојде.

Како ги минувам ваквите 
денови? На неколку начини. 

Делумно со посочување на 
оние контрадикторни и нело-
гични медиски објави, но во-
главно со фотографирање, 
публикување фотографии 
од минатите летувања во 
Македонија и светот, како и 
создавање нови апстрактни 

ликовни дела.

Ми недостасуваат пату-
вањата, особено посетите 
на родниот крај, средбите со 
старите пријатели и школски 

другари, 
откривањето нови природни 
убавини и посети на прекрас-

ните цркви
 и манастири.

Повремено ќе ме допрат 
поетските инспирации и за-
бележувам по неколку стиха 
кои со време ќе прераснат во 

нови поетски дела.

Мерките превземени пора-
ди пандемијата ги испраз-
нија нашите цркви и оноа 
што можевме да сториме 
беше да вршиме пренос во 
живо од црковните служ-
би. Целосното разбирање 
на Отец Сашо Целески од 
Македонската Православна 
Катедрална Црква “Св.Кли-
мент Охридски” ми овозмо-
жи слободно движење што 
подразбираше и присуство 
зад црковниот олтар, нешто 

што во секојневни прилики 
не е едноставно да се добие. 
Тоа ми причина особено за-
доволство од повеќе аспек-
ти. Можев тој дел од служ-
бата да им ја претставам на 
членовите од оваа црковна 
комуна на начин кој до сега 
не беше виден, а себе да си 

овозможам ретко духовно ис-
куство. 

Последниве недели нештата 
се сменија и членството во 
ограничен број присуству-
ва на редовните служби, па 
најискрено се надевам дека 
нештата наскоро ќе продо-
лжат онака како што беше и 

порано.

Секако, не може да не 
ги спомнам и редовните 
утрински кафиња и разгово-
ри со Весна, мојата животна 
придружничка, кои секојд-
невно ме полнеа со нова 
позитивна енергија, како 
за справување со вирусот, 
така и со најновите избори 
кои не очекуваат во родната 

Mакедонија.

На крајот би им порачал на 
читателите и сите сонарод-
ници да не ја губат самодо-
вербата во овија турболент-
ни времиња, да не им се 
препуштат на стравот, песи-
мизмот и медиските влија-

нија. 
Да бидат оптимисти ! 

Животот секогаш носи 
неизвесности и ризици, но 
треба да биде прифатен со 
добра доза на разумност 
и да се биде свесен дека 
ништо не е несовладливо. 
Само со позитивност да 
одиме напред и да се подр-
жуваме како вистински браќа 
и сестри. После секоја бура 
доаѓа сонце, а за нас секако 
дека наскоро доаѓаат посвет-

ли денови!

Овие “коронавирус времиња” ги минувам во читање, пишување, фотографирање и повтoрно обработување и објавување одбрани фотографии од минатите лета 
кога со Весна патувавме во Македонија и светот. Случајот сакаше еден мој ФБ пријател, исто така пасиониран фотограф, да ми прати покани за неколку меѓународни 
фотографски групи за кои до сега не сум знаел дека постојат. Делумно од желба да додадам некаков нoв квалитет во сегашното живеење, а делумно од љуботиливост 
во врска со овие групи, пратив неколку фотографии до секоја од нив според нивните правила и пропозиции. Бев пријатно изненаден кога видов дека тие фотографии 
беа наградувани една по друга, онака како што ги испраќав. До сега не сум бил посeбно заинтересиран за партиципирање на наградни конкурси по фотографија, така 
што ваквата реакција на моите слики беше неочекувано. Во секој случај, тоа за мене претставува одредена валоризација за внесениот труд во рамки на меѓународните 

друштва на одлични уметници од кои можам само да учам.
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Од 10 до 12 јули во South Fletcher's 
Sportsplex во Брамтон 

на иста фестивалска сцена со Јужна Азија и Ха-
ваи МПЦ Св Илија  зеде учество на 33 по ред фес-
тивал на културите Карабрам 2015 понудувајќи 

извонреден коктел од музички изведби, шаренило 
од традиционални носии, звуци и вкусови.

,,Карабрам е можност да ги запознаеме остана-
тите култури околу нас и да го прославиме прија-
телството во градот што ги обединува различно-
стите и потеклата, истакна  о таа прилика Анџела 
Џонсон претседател на еден од најстарите фести-
вали во Онатрио, Карабрам во градот Брамптон.

Фестивалски чермен оваа година беше Бисерка 
Несторовска, а кон добрата организација на Ма-
кедонците придонесоа голем број волонтери, чел-
нови на главна црковна уиправа предводена од 
претседателот Борис Каранфиловски и женската 

секција под раководство на Весна Амиконе.
На фестивалската сцена свои минути имаа го-
лемата и малата група на Фолклорниот Ансамбл 
,,Илинден’’ предводени од кореографите Ивица 

Атанасов и Љубиан Ристевски.
.

На  18 јули 1967 година во Охрид, на тре-
тиот црковно-народен собор, Архиепископскиот 
синод донесе одлука за прогласување автокефал-

ност на Македонската православна црква како 

наследничка на обновената Охридска архиеписко-

пија. Одлуката ја соопштиновиот Архиепископ 
Охридски и Македонски г. г. Доситеј.времиња.

 

На 19 јули 2015 година се одржа тради-
ционалниот фестивал на црквата Св. Недела од 
Ејџекс по повод патронот на истата а во органзиа-
ција на членовите на црковната управа, женската 
секција и ансамблот ,,Везилка,,.Покрај бројните 
гости присуствуваше и  тогашниот висок полити-

чар Крис Александер.
Несебичен придонес за успешноста на фестива-

лот дадоа: Митре Чачевски, Ристо Трифуновски, 
Паца Стјуарт, Отец Благе Димитриевски,Јонче До-

невски, Миле Тошевски и Славе Бунтевски. 

-На 26 јули 1963
 Катастрофален земјотрес го разурна главниот град 
на Република Македонија-Скопје. Во земјотресот 
загинаа 1.070 луѓе, 2.900 беа повредени, а беше 
уништен или оштетен 4⁄5 од стамбениот фонд. Ве-
ста за земјотресот што го зафати Скопје брзо се 
рашири низ целиот свет, кој покажа голема соли-

дарност.

 - На 26 јули 1996 година Република 
Македонија и Европската Унија потпишаа рамков-
на спогодба за соработка на Република Македо-
нија во Европската Унија. Истиот ден во Републи-
ка Македонија пристигнува и првиот американски 

амбасадор - Кристофер Хил.

-На 29 јули 1014 година во битката на пла-
нината Беласица кај Струмица, војската на ма-
кедонскиот цар Самоил била тешко поразена од 

војската на византискиот цар Василиј II.

Од 29 јули до 3ти август во Битола, 
секоја година се одржува традиционалниот фес-
тивал на народни песни и игри ,,Илинденски Де-
нови’’. Овој фестивал е посветен на Илинденското 
востание од 1903 година, а за време на денови-
те на фестивалот Битола е македонски центар 

на фолклорната култура. Секоја година странски 
фолклорни групи настапуваат пред битолската 
бројна публика и бројните туристи во посета на 

родниот крај. 

-На 31 јули 1908 година по победата на 
Младотурската револуција, Јане Сандански упату-
ва „Манифест до сите народности во Османската 

империја“

Млади Македонски Таленти во Канада - Јована Касниоска
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Забавна страница

Афоризмите на Ташко Кубановски (постхумно)

Во оваа рубрика 
НАПРАВИ САМ ќе може 
да се запознаете како 
да направите прекра-
сен 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. Материјали-
те кои ги користам во 
изработката на пред-
метите и облеката 
се веќе искористени 
или постоечки во некој 
друг дезен и вид, кој се 
разбира не ни треба по-
веќе. Рециклирањето е 
број еден за заштита 
на нашата убава пла-
нета земја. Затоа да 
бидеме инвентивни и 

да направиме нешто 
убаво и корисно!

Да почнеме:
Денес ќе ви раскажам 
како јас и мојот сопруг 
сами ја реновиравме на-

шата градина:

 1. Градинарски
алати(лотата,моти-
ка,гребло, чекан и др.);

2. Бекатон плочки;
3. Крупен и ситен песок;
4. Пластични гранични-

ци и шајки;
5. Ленен конец и либела.

Овој проект бара само 
силна мотивација и 
воља за работа! Докол-
ку сте спремни можеме 
да почнеме: најпрвин 
ставате конец и обе-
лежувате до каде са-
кате да биде вашето 

патио. Ние моравме да 
го направиме најпрвин 
правоаголник старото 
патио( горниот дел 
му беше во полукруг) 
па, да продолжиме со 

нашите нови бекатон 
плочки. Задачата беше 
предизвик но, успеав-
ме. Со новите бекатон 
плочки оформивме рам-
ка на старото патио 

кое сега имаше форма 
на правоаголник. Иско-
павме еден слој на тре-
ва со земја, ставивме 
крупен песок( камчиња), 
а потоа изнивелиравме 
со ситен песок. Мојот 
сопруг се покажа како 
вистински мајстор со 
либелата, перфектно 
изнивелирано. За ре-
дењето на патернот 
бев заздолжена јас и 
морам да признаам за-
дачата си ја завршив 
одлично. За целиот 
проект ни беа потреб-
ни две цели недели, би-
дејќи работевме со па-
уза од неколку дена. На 
крајот добивме огомно 
патио од цврсти бека-
тон плочки на кое пла-
нираме да монтираме 
газебо,  гарнитура за 

седење, маса со сто-
лици и место за скара, 
се разбира без кое не се 

може овде во Канада.
                                                                 
Уживајте во секоја 
ваша идеја и креација! 

                                     

Рубриката НАПРАВИ 
САМ  ви ја подготви 
Каролина Ристеска.

НАПРАВИ САМ

Месеци

Учителот прашува:
– Трпе, ајде наброи ги месеците во една го-

дина.
– Јануари, февруари, карантин, декември.

– Седи, петка.

Симптоми

Симптомите кога вашата сопруга го проверува 
вашиот телефон, се идентични со Ковид-19:

– Тешко дишење.
– Студен пот.

– Слабост на нозете.
– Главоболка.

– Болки во стомакот.
И кога ќе ве праша: „Која е оваа?“

Тогаш започнува сувата кашлица…

Авио компанија

Која е најпозната авио компанија во Македонија?
– Аир да не видат!

Парадокс

МАКЕДОНСКИ ПАРА-
ДОКС:

– На работа си и мис-
лиш како да заработиш 

пари!

Телефон
Касно после полноќ, ѕво-

ни телефонот, а Трпе и вика на Трпана:
- Јави се, ако е за мене, кажи не е тука!

Трпана се јавува на телефонот:
- Ало, да дома е!

Трпе нервозно и вика:
- Нели ти реков да не кажуваш дека сум дома!

А Трпана му враќа:
- За мене беше.

Постои можност

Ако цел ден си активен како пчела,
работиш како коњ,

и на крајот на денот си уморен како куче,
тогаш консултирај се со ветеринар,

постои можност да си магaре!

Разлика
Што е разликата помеѓу политичари и крадци?

– Политичарите ги бираме ние, а крадците не би-
раат нас.

Џентелмен

Трпана разговара со пријателка:
– Нема веќе вистински мажи, вистински џентлме-

ни!
– Е како нема? Мојот дечко ми го држи чадор кога 
врне дожд додека јас менувам гумата на колата!

CV
Како на македонски се вика: повелете моето CV?

– Ме испрати чичко Зоки.

Ѕвезда
Што е ѕвезда:

- Личност која напорно работи цел живот само за 
да биде позната и потоа носи темни наочари за 

некој да не ја препознае.

 ► Градски живот: милиони луѓе, осамени заедно.
 ► Животот е трагедија полна со радост.
 ► Тишината е една од големите уметности на разговарање.
 ► Учен будала е оној кој прочитал се’ и се’ запомнил.
 ► Најубавите сеќавања се оние заборавените.
 ► Визионерот е единствениот вистински реалист.
 ► Образованието е форма на верба.
 ► Постои и степен на толеранција кој се граничи со навредата.

 ► Статистиката не не е ништо друго, туку лажна вистина.
 ► Стимулација на писателот е крајниот рок, тој најлошо пишува кога има време.
 ► Колку вреди нештото ќе дознаеш кога ќе го изгубиш.
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Радио Програма на македонски јазик

Detroit: Saturday 3:00pm WPON 1460AM,
Sunday 8:00pm WNZK 680AM

& Chicago: Sunday 3pm WNWI 1080AM

Stanka Karapanceva, 
Real Estate Sales Representative
stanka@rogers.com

t.416-975-5588 c. 647.237.9330 
f. 416.975.8599

wwww.foresthillyorkville.
com

28A Hazelton Avenue
Toronto, ON M5R 2E2
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Секоја сабота од 9-10 на  CHKT AM 1430
Tel. 905-265-2197

dimovskid@rogers.com
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- Kebabs (kebapi) 30pcs = $18

- Kebabs (kebapi) 50pcs = $24

- Kebabs (kebapi) 100pcs = $48

- Ushtipci(kebab with cheese)5pcs x 200g = $22

- Sharska pleskavica (burger with cheese)
5pcs x 200g = $22

- Pleskavica (burger)5pcs x 200g = $20

- Makedonka (400g burger with cheese)
5pcs x 400g = $30

-Pork souvlaki 5pcs x 200g = $12

- Chicken souvlaki 5pcs x 200g = $16

- (Kebabs and burgers can be beef and pork
 or all beef)

To order call: 
Dushko (647)861-0405

D&D Meats
HOME MADE BBQ SPECIALTIES

Danny Risteski 
 Marketing Coordinator - Europe
phone +1 416 631 3141 
cell +1 416 399 6314 
fax +1 416 736 8533  
toll free 1 800 668 7475

101-8800 Dufferin 
street  Concord, 

ON  L4K 0C5 
danny@victours.ca 

 www.victours.ca

101-8800 Dufferin 
street  Concord, 



Страница 36 July 11, 2020Македонска заедница

До кога браќа, мили Македонци

Ристо Ристе
ristoriste@gmail.com

Зш не е дозволено еден лекар од МК да знајт појќе од лекар во СЗО?!

Министерот за Здравство на МК 
продолжвит со небулози.
Ќе разговарале со лекарите шо 
не вервеле во ... бла... бла... 
бљак!

Зш не е дозволено еден лекар 
од МК да знајт појќе од лекар во 
СЗО?!

СЗО од почетокот на ова лудило покажа дека појма 
немет (а можда пак намерно) од медицина, и ги ту-
мачет работите како ниф шо им одговарат. 
Апла е дека имет двоен стандард. 
Како шо им одговарат.

Е сега, какоф ке бидит разговороф со лекариве во 
МК? Како ќе им речет дека требит да ги "пратет 

сознанијата и препораките на СЗО?" 

Со "убедвење во четри очи"... со електро-шокој... 
со молби? Како ќе им речет дека нивнито знаење е 
помалце вредно од колегите во СЗО?

Не требит да се бидит научник за да се сфатит дека 
сите, ама баш сите (банана) држави работет под 
диктат!

Чиф? 
Крај-крајева, шо е важно чиф.
Важно е дек е диктат, кој ги збудале љуѓево ширум 
светоф. И от сенката своја се плашет.

По све изгледат дека во МК имат "ногу дебела сен-
ка!"
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