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Интервју со г. Јован Дреноски, претседател
на црковниот одбор при МПЦ Св. Димитрија
Солунски, Маркам:
Одржувањето на нашите македонски цркви низ
Онтарио и Канада е многу важен приоритет
што сите треба да го преземеме. Тие се дел од
сложувалката што не' држи сите нас заедно и ја
чува нашата македонска култура и јазик надвор
од Република Македонија.

Фантастични настапи на фолклорниот ансамбл ,,Илинден,, од
црквата Св. Илија од Мисисага и на ансамблот ,,Македонка’’
од црквата ,,Свети Климент Охридски’’ од Торонто
на концертот на македонскиот легендарен ансамбл ,,ТАНЕЦ,,.

Комитска Вечер во МПЦ Св. Илија од Мисисага. До година кумови
ќе бидат Велешани, потомциte на популарните гемиџии.
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Издржавме вековно ропство, а ќе
ги издржиме и овие садистички и
нецивилизирани притисоци на нашата
земја која толку многу дала и ја задолжила
европската култура и цивилизација!
Пишува:М-р Мартин Треневски, Поранешен генерален
Конзул на Р. Македонија во Торонто,
министер и амбасадор

Црковно-народниот собор годинава ќе се одржи во Црквата
Свети Кирил и Методиј во Вилобрук Чикаго
МИТРОПОЛИТОТ АМЕРИКАНСКО-КАНАДСКИ МЕТОДИЈ
ИЗВРШИ ПРЕОСВЕТУВАЊЕ НА МПЦ СВ.НЕДЕЛА – ЕЈЏЕКС

Новата Библиотека во црквата Св. Илија ќе го носи
името ,,Браќа Миладиновци''

За велигденските настани од Виндзор
известува Отец Емил Атанасов

ШТО МИСЛАТ ЧИТАТЕЛИТЕ
НА ВЕСНИКОТ ,,МАКЕДОНИЈА
ПО ОДЛУКАТА НА СРПСКАТА ПРАВОСЛАВНА
ЦРКВА (СПЦ) ДА ЈА ПРИЗНАЕ АВТОКЕФАЛНОСТА
НА МАКЕДОНСКАТА ПРАВОСЛАВНА
ЦРКВА-ОХРИДСКА АРХИЕПИСКОПИЈА (МПЦ-ОА)?

МОЛБА ДО СИТЕ МАКЕДОНЦИ И ДО СИТЕ ЦРКВИ
ВО АМЕРИКАНСКО-КАНАДСКАТА
ЕПАРХИЈА
ЗА ФИНАНСИСКА ПОМОШ
НА НОВАТА МАКЕДОНСКА
ПРАВОСЛАВНА ЦРКВА
“РАЃАЊЕ НА ПРЕСВЕТА БОГОРОДИЦА”
ВО ДАЛАС, ТЕКСАС

МАКЕДОНИЈА
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Е месечен весник, гласило на Македонците во
Северна Америка.
Излегува во првата седмица од месецот.
Првиот број на “Македонија“ излезе на први ноември 1984 година и оттогаш
весникот излегува редовно, секој месец уредуван
од Танас Јовановски за-
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Месечен весник на Македонците во Канада и САД

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:

клучно со октомври 2013та година од кога истиот е
под уредништво на Соња
Лозановска.
Почитувани читатели и
соработници:
Вашите написи, коментари, огласи, реклами, соопштенија и друго треба
да пристигнат во Редакцијата најдоцна до 1-от
ден во месецот, за да бидат објавени во бројот за
тој месец.
ЗАБЕЛЕШКА: коментарите објавени на страниците
на овој весник со потпис
на авторите или изворот
на информацијата се мислења на истите и не секогаш го одразуваат ставот
на Редакцијата.
Редакцијата на “Македонија“ е одговорна само за
текстовите без потпис.
Материјалите испратени
на адреса на овој весник
стануваат негова сопственост, освен ако за тоа
претходно е постигната
поинаква согласност.
Помогнете го весникот
Македонија, помагајќи го
ја помагате македонската
заедница, македонскиот
збор, македонската вистина..

Cell: 416-827-0954
E-mail macedonia.canada@yahoo.com
http://www.macedonianewspaper.com/
facebook: Macedonia Newspaper
Makedonija/Macedonia
1840 Bloor st. Suite 711
Mississauga, On.
L4X 1T2 Canada
Голема благодарност до нашите соработници:
Танас Јовановски
- поранешен уредник на весникот ,,Македонија’’,
колумнист
Бил Николов за Македонското Меѓународно
движење за човекови права
Никола Петковски - креатор на крстозборот
за весникот Македонија
Зоран Андоновски – соработник,
Ташко Кубановски - за рубриката
,,Афоризми’’(Постхумно)
Зоран Карапанчев - фотограф, соработник

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

NEWSPAPER Macedonia AVAILABLE AT THESE LOCATIONS
The Macedonian

Со почит,
Соња Лозановска
главен и одговорен
уредник.
Техничко уредување и
дизајн Соња Лозановска
Our address:
Macedonia
1840 Bloor Street,
Suite 711
Mississauga, ON
L4X 1T2
Tel. :416-827-0954
macedonia.canada@yahoo.com

Published by

901039 Ontario Limited

Orthodox
Cathedral
"St. Clement of
Ohrid"
76 Overlea Blvd. - Toronto,
Ontario - M4H 1C5
Phone: 416-421-7451;
St Ilija
Macedonian
Orthodox Church
1775 Bristol Rd W,
Mississauga, ON
(905) 821-8050
St. Dimitrija
Solunski
Macedonian
Orthodox Church
201 Main St N, Markham,
ON
(905) 471-5555

St Nedela
Macedonian
Orthodox Church
485 Bayly St W, Ajax,
ON L1S 6M7
(905) 426-5355
St. Nicholas
Macedonian
Orthodox Church
5225 Howard Ave, Windsor,
ON N9A 6Z6
(519) 966-6257
St. Naum of Ohrid
Macedonian
Orthodox Church
1150 Stone Church Rd E,
Hamilton, ON L8W
(905) 387-0111

CANADIAN
MACEDONIAN
PLACE

The Mechanics
Shop
79 Winter Ave
(416) 267-6033

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

Stari Grad
3862 Bloor St W, Toronto,
ON M9B 1K9
starigrad.ca
(416) 916-2075

"California Pub &
Grill"
914 Pape Avenue
Toronto, ON M4K 3V2
East York

Markland Wood
Pharmacy
4335 Bloor St W, Etobicoke,
ON M9C 2A5

Canadiana
Flowers

3087 Kingston Road
(416) 265-6867

Old Mill Pastry
Mississauga
385 The West Mall,
Etobicoke, ON M9C 1E7

Pastries
Delicatessen
290 The West Mall,
Etobicoke, ON M9C 1C6
Sarajevo Grill &
Meat
225 The East Mall,
Etobicoke, ON M9B 6J1
Royal Meats
3635 Cawthra Rd,
Mississauga, ON L5A 2Y5
(905) 279-3261
Mrakovic Meat &
Deli
44 Wellesworth Dr, Etobicoke, ON M9C 4R1
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МАКЕДОНСКА ЗАЕДНИЦА

Страница 3

СЕ ОДРЖА МАЈСКОТО ЕПАРХИСКО СОБРАНИЕ,
ЦРКОВНО -НАРОДНИОТ СОБОР ОВАА ГОДИНА ВО ЧИКАГО

Оваа година во Мај 21, 2022
по две години пауза заради
Ковид Пандемијата се одржа
Епархиското Членско Сообрание.
ЕС се одржа во МПЦ Раѓање

на Пресвета Богородица во
Стерлинг Хајтс, Мичиген.
Беа поканети сите Претседатели и Епархиски Делегати
од сите Македонски Цркви
од Америка и Канада.

Хајтс
●
Свети Петар и
Павле - Краун Поинт
●
Успение на
Пресвета Богородица Колумбос
●
Свети Кирил и
Методиј - Вилобрук
●
Света Петка Чикаго
●
Свети Климент
Охридски - Авон
●
Свети Никола Акрон
●
Свети Илија - Синсинати
●
Свети Илија Мисисага
●
Свети Наум - Хамилтон
На членското Собрание при●
Свети Димитрија суствуваа следниве Цркви:
Маркам
●
Свети Климент
●
Свети Кирил и
Охридски - Торонто
Методиј Бафало
●
Раѓање на Пресве●
Свети Никола та Богородица - Стерлинг

Тотова
●
Света Недела Ајџекс
Од Останатите делегати од
црквите добивме известување дека нема да присуствуваат поради Ковид и не
вакцинираност.
Состанокот го отвори Неговото Високопреосвештенство Митрополитот Американски г. Методиј најпрво со
молитва , а потоа со читање
и одобрување на дневниот
ред.
Дневниот ред беше на разгледување доставен 1 месец
пред ЕС..
Најважни точки беа Финансискиот извештај на
Епархијата, подготовка на
Престојниот Собор во Чикаго
како и пристигнати акти.
Соборот помина во многу
пријатна атмосфера а исто

така навистина бевме домаќински пречекани од домаќините на црквата Раѓање
на Пресвета Богородица.
Значи овогодинешниов собор ќе се одржи во Црквата
Свети Кирил и Методиј во
Вилобрук Чикаго .
Исто така во пристигнати
акти дојде едно писмо од
новоформираната Црковна
Општина во Далас, Тексас
ако може сите да помогнеме оваа МПЦ Раѓање на
Пресвета Богородица да засветли како Светиклиментово кандилце на тие простори.
Известува отец Синиша Ристовски епархиски намесник
за Канадското намесништво
на АКАМПЕ
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МОЛБА ДО СИТЕ МАКЕДОНЦИ И ДО СИТЕ ЦРКВИ ВО АМЕРИКАНСКО-КАНАДСКАТА
ЕПАРХИЈА ЗА ФИНАНСИСКА ПОМОШ НА НОВOФОРМИРАНАТА МАКЕДОНСКА
ПРАВОСЛАВНА ЦРКВА
“РАЃАЊЕ НА ПРЕСВЕТА БОГОРОДИЦА” ВО ДАЛАС, ТЕКСАС
Писмо испратено до
мајското Епархиско
Собрание на Американско-Канадската
Македонска Православна Епархија:
Почитувано Ваше Преосвештенство, свештеници, и
останати гости, Јас, Соња
Мариќ, прeтседател на Црковниот Одбор на Македонската Православна Црква “Раѓање на Пресвета
Богородица” во Далас, Тексас, од име на Одборот на
црквата, со голема почит
Ви се обраќам Вам,
и на сите останати македонски православни црквиприпаднички на Американско-Канадската Епархија со
желба да поделам со сите
вас една преубава вест.
Имено, на 26 Јули 2021 год.

нашата црква доби официјално писмо Taxexampt
501(c)(3) од IRS, со кое, како
црква,официјално сме непрофитна организација.
Ова за нас, Одборот и македонската заедница во
Далас и Тексас, значи многу. Ние веќе отпочнавме
со одредени активности,
и планирање за имплеменитирање на нови идеи, се
со цел Македонците што
живеат овдека, на југ, да
се соберат во што поголем
број, за понатамошно ши-

рење на македонското православие,одржување
на
богатата македонска култура, и евентуално во иднина
(се надевам, блиска) отворање на црква(објект).
Одржавме три Божествени литургии оваа година,
две за Божиќ и една за Велигден. За жал, во областа
на Далас-Форт Ворт има
околу 60-тина семејства, и
сите наши напори и желби
за што поскоро остварување на истите, одат многу
споро.

Затоа, се обраќа- поцено време, се надевам
ме со молба до на скорешна средба. За
сите цркви во многу години нека е. Амин.
Американско-Канадската Епархија
за
финансиска Соња Мариќ, Претседател на
помош.
Одборот на МПЦ “Раѓање на
Со Божја помош и
Пресвета Богородица,
милост, се надеваме дека помошта
Трајко Папучкоски,
која ни е потреб- Потпретседател на Одборот
на во овој момент
на МПЦ “Раѓање на Пресвета
за
остварување
Богородица,
на нашите цели,
Васко Сиљановски,
ке почне да пристига, (кој Секретар на Одборот на МПЦ
колку може, како што вели “Раѓање на Пресвета Богонашиот народ), па така и на
родица”
Македонците, овде во ТекЗлатко Зафировски,
сас ке им биде овозможено
Благајник на Одборот
одење на литургии, крштена МПЦ“Раѓање на Пресвета
вки, венчавки, и испраќање
Богородица”
на покојните како што е редот.
Сакам да изразам голема
благодарност за сета Ваша
досегашна поддршка, која
беше столб во нашите напори и досегашни успеси.
Благодарам за Вашето ска-

Далас, Тексас, САД 20. Мај
2022

СВ. НИКОЛА, ВИНДЗОР
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St. Nicholas
Macedonian Orthodox
Church Community
Centre
Подготвил отец Емил
Атанасов, парохиски
свештеник при МПЦ
„Св. Никола“ во Виндзор

Address: 5225 Howard Ave,
Windsor, ON N9A 6Z6
Phone: (519) 966-6257

ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ! НАВИСТИНА ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ!
„Дојдете примете светлост од невечерната Светлина и прославете го Христа кој воскресна од мртвите!“

Честитајќи го големиот и светол христијански празник на
Воскресението Христово со најрадосниот поздрав „Христос
Воскресе“ ги поздравуваме сите наши браќа и сестри Македонци што живеат во оваа земја.

Црква беше предвидено да се богослужи Предосветена
Литургија. Освен Владиката, беа присутни и сослужуваа
неколку свештеници од Канадското намесништво и двајца
свештеници меѓу кои и Архиерејскиот заменик Отец Синиша
Ристовски од Детроит. После подолго време спреченост
заради пандемијата и здравствените мерки, беше навистина прекрасно да се собереме во поголем број на Литургија
околу нашиот Пастир. Новите икони – фрески во влезниот
дел како и во обновениот Олтар поттикнаа радост и топло
добредојде на ценетите гости.

Нашата црковна заедница во Македонската Црква Св.
Никола во Виндсор имаше голем благослов и радост да
го пречека Неговото Високопреосвештенство г. Методиј
нашиот Архиереј кој благоизволи да не' посети и така уште

Нашата Црква беше раскошно декорирана за празниците,
почнувајќи од Цветници, па се до Велигден. Изразувам

пред Велигден да започне празничната атмосфера. Ова
се случи десетина денови пред Велигден кога во нашата

лија радоста еден со друг, честитајќи си.
Оваа година за прв пат одлучивме посвечено да го прославиме летниот спомен на Св. Никола, нашиот Црковен
патрон на 22 Мај.
голема благодарност на членките на женската секција и
Ги покануваме сите наши верници и пријатели како и оние
на другите добронамерници коишто донираа, чистеа и ја
што патуваат од подалеку да го посетат домот на Св. Никоукрасија Црквата и Христовиот гроб. Оваа година имавме
ла, нашата Црква и со молитва кон него да земат благослов
вистински Велигден со присуство на многу наши Македонци, и да побараат помош за своите животни предизвици.
со многу деца и млади коишто дојдоа во Црква и ја сподеСвештеник Емил Атанасов
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СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ
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Доколку имате прашања во врска со работата на црковната управа побарајте го претседателот, потпретседателот
или секратарката на црквата, а ако имате прашање во врска со верата или со црковната служба побарајте го
Отец Сашо Целески. За двете потреби користете го црковниот телефон: 416-421-7451

СООПШТЕНИЈА ОД МАКЕДОНСКАТА ПРАВОСЛАВНА ЦРКВА
СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ ОД ТОРОНТО
РАБОТА ЗА СТУДЕНТИ ВО ТЕКОТ
НА ЛЕТНИТЕ МЕСЕЦИ
Црквата Св. Климент Охридски
од Торонто, ги известува сите
заинтересирани дека има отворени
позиции за работа за студенти
во текот на летото во рамките на
програмата на Канада
Summer Job Students.

СЕКОЈ ЧЕТВРТОК ПЕНЗИОНЕРСКИ РУЧЕК ВО СВ
КЛИМЕНТ

Заинтересираните за повеке
информации може да се
обратат во црквата на
телефон: (416) 421-7451 или
на емаил:
info@stclementofohrid.com

Пензионерскиот клуб ,,Гоце Делчев’’ и
управата на црквата Св. Климент Охридски
од Торонто ги известуваат сите пензионери
во Македонската заедница во Канада
да повелат на пензионерски ручек кој се
сервира во малата сала на црквата Св.
Климент Охридски.
Ручекот се организира секој четврток

на пладне и е одлична можност за
симболична цена да уживате во
дружењето со македонските пензионери.
За повеќе информации јавете се на
телефон:
(416) 421-7451 или емаил info@
stclementofohrid.com
Адреса на црквата: 76 Overlea
Blvd, East York, ON M4H 1C5

Пензионерски ручек секој четврток во 12 часот напладне во Св. Климент Охридски, Торонто

Претставници од МПЦ Св. Климент Охридски од Торонто
присуствуваа на свечениот банкет во чест на Преосветувањето
во црквата Св. Недела,.

Претседателот на МПЦ Св. Климент Охридски
Владе Димитриевски на денот на Преосветувањето
во црквата Св. Недела со владиката Методиј
придружуван од отец Александар Зашов.

Свештеникот отец Сашо Целески од МПЦ Св.
Климент Охридски зеде активно учество на
церемонијата на Преосветувањето во МПЦ
Св. Недела во Ејџекс

Photos from MYNET's Spring Dance.
MYNET: Thank you all for coming together after so long apart!
Special thank you to Canadiana Flowers for donating the centrepiece ﬂowers
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СВЕЧЕНИОТ БАНКЕТ ОД 28 МАЈ И ПРЕОСВЕТУВАЊЕТО
ВО МПЦ СВ.НЕДЕЛА ОД ЕЈЏЕКС НА 29 МАЈ
НИЗ ФОТОГРАФИИ
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FOR BANQUET HALL
RESERVATIONS CALL:

MACEDONIAN
ORTHODOX CHURCH
AJAX, ONTARIO

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

МИТРОПОЛИТОТ МЕТОДИЈ ИЗВРШИ ПРЕОСВЕТУВАЊЕ НА МПЦ
СВЕТА НЕДЕЛА – ЕЈЏЕКС
За време на последниот викенд од месец мај македонската заедница во Канада
беше сведок на еден несекојдневен настан во црквата
Св. Недела во Ејџекс со кој
се одбележа завршница на
една целина, беа крунисани
сите реновации во црквата,
комплетната промена на
иконостасот, целиот олтарски дел, влезната врата,
таванското фрескоживописување, новиот централен
лустер и неколкуте помали
лустери.
Огромна е заслугата на сите
кои даруваа и се грижеа за
црквата да го добие денешниот изглед.
Благодарение на помошта
на сите дарители, Управниот одбор, заедно со претседателот Славе Бунтески,
претходниот
свештеник
протојереј ставрофор Илија
Димитриевски и сегашниот
парохиски свештеник при
Македонската Православна
Црква “Света Недела” Александар Зашов ја имаа честа
да ја споделат со јавноста
големата радост.
Со благослов на надлжниот Епархиски Архиереј и

Владиката Методиј на богослужбата во МПЦ Св.
Недела во Ејџекс

Претседателот Славе Бунтески со свооите соработници
му изразува добредојде на владиката Методиј

Моментот на влегувањето на Митрополитот во
црквата Св. Недела, 28 мај 2022

Кумата Вера Кожовска ја подготви празничната погача

Манифгестацијата отпочна
во саботата на 28 мај со
свечен банкет, а следениот
ден на 29 мај неговото Високопреосвештенство Митрополитот Методиј изврши
преосветување и по Светата

вештенство Митрополитот
Американско-Канадски Методиј Протоереј Ставрофор
Синиша Ристовски, епархиски заменик и намесник
на Канадското намесништво
на Американско-Канадската

како и Менде Талески од
МПЦ Св. Никола Виндзор и
гостинот од Стерлинг Хајтс,
Мичиген Горан Антовски,
претседател на МПЦ. Св.
Богородица.
Со своето присуство свече-

Главната маса со високите гости и домаќините
Епархија,
отец Александар Зашов,
парохиски свештеник во
МПЦ Св. Недела од Ејџекс,
отец Горан Ристески од
МПЦ Св Димитрија Солунски Маркам,
отец Благој Пенев од МПЦ
Претседателот Бунтески се обраќа на присутните
Св. Илија Мисисага ,
отец Сашо Целески, пруЛитургија следуваше праз- стен на неделната богослужархипастир Митрополитот
ничен ручек.
ба, како и пензионираните
Методиј, беше извршено
На свечениот банкет прису- свештеници: Трајко Босепреосветување проследено
ствуваа:
овски, Јован Босеовски и
со голема свеченост во црНеговото
високопреос- Благе Димитриевски.
квата Св. Недела.
На свеченоста беа присутни сите претседатели на
македонските православни
цркви од поголемата област на Торонто:
Домаќинот Славе Бунтески
од МПЦ Св. Недела,
Владе Димитриевски одкатедралната МПЦ Св. Климент Охридски,
Ацо Крстевски од МПЦ Св.
Илија Мисисага,
Јован Дреноски МПЦ Св.
Митрополитот и свештениците упатуваат молитва и
Димитрија, Маркам,
благослов на банкетот

лот Славе Бунтески им се заблагодари на високите гости
за присуството, на сите кои
на било кој начин помогнаа,
како финансиски, така и со
својот труд или морална поддршка црквата да расте и

Благословувајќи го настанот
Митрополитот Методиј го
пренесе своето воодушевување и
благодарење до Македонците во Канада, честитајќи
им за успешната работа.

Обраќање на Митрополитот Методиј на банкетот
носта ја збогатија фрескосликарот Глигор Стефанов од
Виндзор и архитектот Ристо
Камчев. Кума на чинот на
осветувањето беше Вера
Кожовска со нејзината фамилија.
На банкетот беа присутни и
големите донатори: Крсте
Ивановски и Насте Граждани, а во отсуство беа поздравени и фамијата на Џорџ Филипов, семејството Станвик
и Сузан Нически од компанијата ,,Самер Фреш''
Во својот говор претседате-

да се обновува.
Особена благодарност изрази до претседателката на
женската секција Милица
Попоска за својата неуморна
пожртвувана работа, како и
на шефот на кујната Марија
Ангелевска и и бројните
соработници,
волонтери.
Тој истакна дека на реновирањето на црквата се потрошени над милион долари, а
долгот кон банката целосно
е исплатен.

Саботниот банкет беше проследен со богата вечера и
забава со музиката на Соња
и Оливер Бенд.
Во неделата верниците сведочеа редок настан, свечен
чин кој долго ќе се памети
и прераскажува, преосветување и благослов на новините во црквата кои ќе останат
за генерации...

Преосветување, недела 29 мај 2022

МАКЕДОНИЈА
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АВТОКЕФАЛНОСТА НА МАКЕДОНСКАТА ПРАВОСЛАВНА ЦРКВА-ОА
БЛАГОСЛОВЕНА ОД СПЦ
На Денот на сесловенските
просветители, Светите Кирил и Методиј, 24 мај 2022,
во соборниот храм „Св. Климент Охридски“ во Скопје,
српскиот патријарх г.г. Порфириј го објави благословот
на барањето на МПЦ-ОА за
автокефалност, на заедничкото сослужување со архиепископот охридски и македонски, г.г. Стефан.
– Благодарение на вашите молитви воспоставивме
единство, а сега браќа и сестри ви носиме уште една
радост – Светиот архијерејски собор на Српската
православна црква едногласно излезе во пресрет на
барањето на Македонската
православна црква – Охридска архиепископија, Соборот
на нашата црква ја благословува и одобрува автокефалноста на МПЦ-ОА – рече
српскиот патријарх Порфи-

риј пред достоинствениците на МПЦ-ОА, присутните
достоинственици од СПЦ и
верниците на литургијата во
Соборниот храм во Скопје.
Објавувањето
на
прифаќањето и признавањето
на автокефалноста на МПЦОА од страна на српскиот патријарх Порфириј, всушност,
го најави упатувањето томос
за автокефалност во Вселенската патријаршија од Македонската православна црква
– Охридска архиепископија.
На сослужувањето, српскиот
патријарх истакна дека „Светиот собор на нашата црква
се става на должност на Синодот, заедно и во соработка
со архиепископот Стефан и
неговиот Синод да ги разработат сите техничко-организациски детали и ќе следува
свеченото прогласување со
официјален акт, а потоа сите
помесни православни цркви

сто, ниту време ниту народ.

ќе бидат известени и ќе бидат повикани да го прифатат
автокефалниот статус на
МПЦ-ОА“.
Македонскиот поглавар г.г.
Стефан им се заблагодари
на членовите на Светиот
архијерејски собор на СПЦ
за признавањето на автокефалноста на МПЦ. Тој во
говорот истакна дека црквата
е соборна затоа што не се
ограничува од никакво ме-

– Педесет и пет години седевме и чекавме во тремот
и не наоѓајќи некој да се погрижи некој за нас. Потоа ни
пристапи друг човек, нашиот
собрат денешниот сослужител, неговата Светост, српскиот патријарх Порфириј
и, еве сега имаме и кој да ни
нацрпи вода од кладенецот
на Јаков и сите ќе видат
колку е нашата нива плодна
и дека посеаното стигна за
жетва. Сега целосно ги гледаме сите убавини на рајот
затоа што имаме со кого да
ги споделиме и не тагуваме веќе како Адама, туку се
радуваме како апостолите
на денот на педесетицата
опиени од слаткиот пијалак
на заедницата и братската
љубов. Зашто само вака подготвени можеме со радост да
го чекаме и денот на Духот

Свети оти љубовта кога се
споделува таа се премножува – ја искажа благодарноста
архиепископот г.г. Стефан,
за црковното обединување и
прифаќањето на автокефалноста на МПЦ-ОА од СПЦ,
кое се случува по 55 години
разединетост, од 1967 година.Процесот на прифаќање
на долгопосакуваното единство на православните цркви
започна на 9 мај, годинава,
со отстранување на шизмата
(расколништвото) на МПЦОА од страна на вселенскиот
патријарх Вартоломеј, кој
повика да се уредат односите со СПЦ. Важен сигнал за
приближувањето на СПЦ и
МПЦ-ОА беше заедничкото
сослужување на достоинствениците од двете цркви
на 19 мај, во соборниот храм
„Свети Сава“ во Белград.
Архиепископот г.г. Стефан,
на литургијата во Соборниот

храм во Скопје, соопшти дека
во Вселенската патријаршија
го примиле „нашето благодаствено писмо и на Духовден
(на 12 јуни) нашите архијереи
ќе сослужуваат во храмот на
Вселенската патријаршија во
Фанар“ (во Константинопол,
денешен Истанбул).
– Еве, и во навечерието на
ова торжество на љубовта, ни
пристигна уште една радост
– блага вест од Царицата на
градовите – Константиновиот
град: примено е нашето благодарствено писмо и нашата
молба за сослужение е прифатена – па на роденденот
на Црквата, на Педесетница,
ќе сослужуваме во храмот на
Вселенската патријаршија
во Фанар – истакна
архиепископот охридски и
македонски, г.г. Стефан.

Мислења на читателите на весникот ,,Македонија
Како ја коментирате одлуката на Српската Православна Црква (СПЦ) да ја
признае автокефалноста на Македонската Православна Црква-Охридска

Архиепископија (МПЦ-ОА) на 24 мај 2022 година?
г. Порфириј ја соошшти
радосната вест дека
Светиот сабор на СПЦ
едногласно донесол одлука
да ја признае МПЦ-ОА за
афтокефална.
Затоа, тој ден ќе биде
запишан како историски
за МПЦ-ОА и за
Република Македонија,
бидејќи признавањето на
автокефалсноста отвора
нова страница од нашата
црковна историја, живот,
сегашност и иднина. Исто
така тој е ден за радост и
на целото православие,
збогатено со уште една
сестринска црква.

признае автокефалноста
на МПЦ-ОА“, треба да се
гледа на одлуката како
продолжеток на првичната
одлука од страна на ВП.
Па да одиме по ред. Прво,
одлуката на Вселенската
Патријаршија

т.е. „признавањето на
атокефалноста“ од страна
на Српската православна
црква (СПЦ). Тука има една
добра точка во објавата каде
поглаварот на СПЦ вели
дека тие немаат никаков
проблем со името МПЦ-ОА.
Меѓутоа, истовремено тој
вели дека МПЦ-ОА се враќа
во „српскиот свет“, т.е. се
потчинува на СПЦ како
автономна црква во рамките
на СПЦ. Тоа значи дека
одлуката за автокефалност
од 1967 година е укината.
Кој од врвот на МПЦ-ОА
се согласил на тоа: И сега
пак да се прашаме: има ли
тука место за радост. Пак
Признавањето на
ќе повторам: Мислам дека
автокефалноста на МПЦ(ВП) да ја укинува
ни еден свесен Македонец
ОА од страна на СПЦ
(простува?) „шизмата“
нема да се радува на ова
претставува единство
(по нашки кажано,
понижување. Единстевно
постигнато само врз основа расколништвото) на
што можам тука да кажам
на евангелска љубов
МПЦ-ОА, од многумина
до нашите црковни
СРПСКАТА
и братско разбирање,
Македонци и политичари
велико-достоинственици
ПРАВОСЛАВНА
преку молитвите на сите
беше пречекана со голема
е дека така наречената
ЦРКВА ЈА ПРИЗНА
христијани. Со овој чин се
радост и задоволство
шизма (расколништво) со
АВТОКЕФАЛНОСТА
потврди дека раководствата дека наводно конечно ВП
Вселенската патријаршија
НА МАКЕДОНСКАТА на МПЦ-ОА и на СПЦ
со изјавата ја „признала
може да ви ја простат од
ПРАВОСЛАВНА
покажаа како со мудрост,
афтокефалоста“ на МПЦ.
нивна страна, но што ќе
ЦРКВА-ОХРИДСКА
разбирање и взаемна
Но, пред да се прерадуваме, правите со расколништвото
АРХИЕПИСКОПИЈА
почит може да се надминат да видиме што се‘ пишува
кое го отпочнувате со
долгогодишните историски
во објавата на ВП од 9 мај.
македонскиот народ?
Денот на македонските и
спорови и, наместо
Меѓу другото во објавата
сесловенските просветители раздор да се создаваат
се истакнува дека: „...оваа
Тука нема простување.
Свети Кирил и Методиј, 24
братски врски кои ќе бидат
црква се признава како
Македонската црква е
мај 2022 година, ќе биде
натамошна основа за
Охрид (охридска?)“; „со
Апсотолска црква основана
запишан со златни букви во приближивање, соработка, и надлежност исклучиво на
од апостолот Павле.
историјата на Македонската христијанска љубов на двата територијата на државата
Поминала низ разни
православна цркванароди и двете цркви.
Северна Македонија“
имиња: Јустинијана прима;
Охридска Архиепископија
и дека „не смее да се
Охридска патријаршија;
(МПЦ-ОА). Имено, на
Драги Стојковски
користи името Македонија
Охридска архиепископија;
свечената Боженствена
претседател на
и изведенки од тоа име“.
МПЦ; МПЦ-ОА. И сега што
литургија што се одржа
Органзиацијата
Мислам дека ни еден свесен правите? Одите назад во
во Соборната македонска
Обеденети
Македонец нема да се
прегратката на Фанариотите
црква „Свети Климент
Македонци:
радува на ова понижување. кои со лаги го убедија
Охридски“ во Скопје,
отоманскиот муслимански
Патријархот на Српската
За да се реагира на
Потоа да одиме на
Султан во 1767 година
православна црква (СПЦ)
„одлуката на СПЦ да ја
следната наводна радост,
да ја укине Охридската

Славе Катин
македонски
публицист, познат
по бројните
публицистички,
новинарски и
научни трудови
кои се посветени,
главно на животот
на Македонците во
светот

архиепископија! Народот
има една изрека: од готово –
вересија.
Боби Темелков,
Свтекси Македонски
Конгрес, Канада:

Изненадувачка но праведна
и Историската одлука
на СПЦ за признавање
и Автокефалност на
Македонската Православна
Црква Охридска
Архиепископија. Веста со
радост беше пречекана од
православниот Македонски
Народ ширум светот и во
Македонија.Блажен е оној
кој својата надеж, секогаш
ја полага на Господ,господ
ни помогна да ја исправиме
историската неправда за
МПЦ,можеби еден ден ќе ни
помогне и со нашето свето
име Македонија!
На многа ја, љета
афтокефалноста на
Македонска Православна
Црква- Охридска
Архиепископија

Отец Ангел Станчев,
парохиски свештеник
МПЦ Св. Насум
Охридски, Хамилтон:
Историски ден, сведоци
сме на голем световен
момент на радост, љубов и
заедништво. По молитвите
на Светите сесловенски
просветители Светите
браќа Кирил и Методија,

дочекавме повторно да сме
дел од сеправославниот
свет, еднакви со
еднаквите. Нека се радува
македонскиот православен
народ во Македонија и
секаде по дијаспората,
радоста наша е неизмерна.
Благодарност за мудроста
и истрајноста на нашите
духовни водачи, Неговото
Блаженство Архиепископот
Охридски и Македонско
Г.Г. Стефан и на Неговата
Светост Патријахот на
С.П.Ц. Г.Г. Порфириј за
големата одлука и љубов
кон нас Православните
Македонци, вечно ќе остане
запаметен и почитуван, како
што се вели во Светото
Писмо - по делата ќе ме
препознаете.
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Мислења на читателите на весникот ,,Македонија
Како ја коментирате одлуката на Српската Православна Црква (СПЦ) да ја
признае автокефалноста на Македонската Православна Црква-Охридска
Архиепископија (МПЦ-ОА) на 24 мај 2022 година?
Северна што значи ја исклучува Дијаспората. Значи
Грците кои многу мешаат
црква и политика го искористија Преспанскиот договор
да го задржат нашето име за
себе. Тоа е жалоста што ја
осеќам одма до среќата.

Професор Виолета
Ачкоска:

дејно и брзо. Деновиве, кога
сеуште сме изполнети со Велигденска радост, барем за
нас обичните верници, неочекувано се случи уште една
радост - сослужување на
Поглаварите на двете Православни цркви – Српската
и Македонската. Најпрво,
на 9 мај беше отслужена
заедничка св. Литургија во
соборниот храм “Св. Сава“
во Белград, а на 24 мај, во
Соборниот храм “св. Климент
Охридски“ во Скопје. Радоста беше неизмерна за двете
Цркви, но и за двата народи
– српскиот и македонскиот.
За српскиот што конечно
Црквата, која е најповикана
да ја шири љубовта, го прифати братскиот македонски
православен народ во свое
духовно и канонско единство, а, пак, кај македонскиот
народ е симнат 255- годишниот товар како народ одроден, непризнат и одлачен
од канонското единство од
другите, сестрински по вера,
Православни цркви. Затоа
нашата радост е неизмерна и чувствата неописливи.
Солзи радосници се забележуваа кај мнозина присутни
на Божестената Литургија
во Скопје, и обзнаната на
Патријархот Порфирије дека
Светиот собор на Српската
православна црква безусловно, едногласно и еднодушно
го прифати барањето на
Светиот архиерејски синод
на Македонската православна црква – Охридска Архиепископија да добие статус на
АФТОКЕФАЛНА ЦРКВА. Затоа ние денешниве генерации треба да бидеме не само
среќни но и силно да го чувствуваме благословот Божји
во себе што ете конечно се
оствари сонот на многу генерации да имаме своја афтокефална и општопризната
Црква. Од 1767 година до
денес осамостојувањето на
Македонската Црква беше
силно посакувано но ете,
баш во наше доба “се исполни врмето“. Наша задача е
– да си ја чуваме Црквата и
нека ни е Вечна. Амин.

24 мај е голем ден за македонскиот народ. А радоста
беше бескрајна со чинот
на признавањето на афтокефалноста на МПЦ-ОА.
Не сакам се навраќам на
минатото и затоа само сакам да испратам честитки
до христијанските браќа,
бидејќи одлучија да шират
љубов наместо поделби.
очекуваше и СПЦ да признае
поширока автономност на
Нада Цицковска Динашата црква. Но, сега кога
митрио:
ја призна автокефална тоа
би било за поздравување.
Тоа го кажуваат и од Синодот на Македонската Православна Црка и лидерите на
сите политички партии во
Македонија. Тоа веројатно
е добро. Најдобар одговор
за ова признавање може
да дадат македонскиот поглавар на МПЦ г.г. Стефан
и македонските владици и
свештеници. Ние верниците
веруваме во нашата религија и во нашите религиозни
лица владици и свештеници.
Неизмерно ќе се радувам
Охридската Архиепископија
доколку признавањето на
била една од најстарите Арафтокефалност е б е з у с л хиепископи. Да се надеваме
о в н о. Светиот Архиерејски дека и македонските цркви
Синод (САС) се'уште нема во нашата дијаспора ќе остаистапено официјално да ги нат во иста врска со МПЦ и
објасни на верниците посо исто име Македонски Пратенцијалните последици од вославни Цркви, а и во Тоафтокефалното признавање мосот со потпишувањето на
од страна на СПЦ која со
патијархот г.г. Ветроломеј да
децении го негираше посто- се зачува и името на нашаењето на МПЦ. Неминовно та Македонска Православна
се поставува прашањеЦрква. Нека е честито и да
то: Кои македонски
биде за добро признавањето
манастири ќе бидат
на автокефалноста на Макеотстапени на СПЦ?
донска Православна Црква
На 9-ти Мај, Вселенскиот
-О А. Драгица Димовска
Патријарх соопшти дека го
признава името "Охридска
Црква" со јурисдикција само
во границите на Северна
Македонија. Фанар е исклучив во забраната на нашето
национално име а Томосот
тој го издава, не СПЦ.
Загрижува прашањето што ќе стане со
четирите епархии во
Дијаспората и нашите
македонски вредности?
Протаставриофор,
професор Илија ДоДрагица Димовска,
нев:
уредник на радио про- Основата
на
нашата
Каролина Ристеска
грамата Обединета
Христијанска вера се чудаДипломиран профеМакедонија:
та Божји. Чуда се случувале
сор по одделенска
Со признаването од вселен- низ историјата на Црквата, а
настава:
ската патриашија за канонско се случуваат и денес. Тие се
Одлуката на Српската прапризнавање на МПЦ - ОА се случуваат ненајвено, нена-

вославна црква (СПЦ) да ја
признае автокефалноста на
Македонската православна

црква-Охридска архиепископија (МПЦ-ОА) на 24 мај 2022
година е од историска важност за Македонија и македонскиот православен народ.
Македонија чекаше долго на
ова црковно помирување и
како велат мудрите кој стрпливо чека до крај на крајот
ќе дочека просветлување
и мир божји помеѓу нашите
православни браќа и сестри.
И на крајот само ќе додадам
еден совет до нашите браќа
и сестри православни во крстот Господов од Бугарија:
Радувајте се со нас и вие
оти радоста е благословена
од Господ Исус Христос и во
име Негово љубовта нека не
смири за навек век и веков,
амин.
Јана Бранова, активистка во македонската заедница
во Канада :

Мојата прва реакција беше
голема среќа кога слушнав
дека Српската православна
црква ја призна нашата како
Македонска Православна
црква со Автокефалност.
Неможев дури да поверувам
што се случи знаејќи какви
проблеми имавме меѓу себе
во минатото. Ама ете, даде
Господ. Во исто време неможам да си ја додржам пуста
среќа кога ќе помислам како
не прифати Гркот Вартоломеј без името " Македонска"
и само во границите на

Најпрво од мое лично име
сакам да искажам голема
благодарност до Светиот Архиерејски Собор
на Српската Православна
Црква што смогна сили да ја
признае афтокефалноста на
нашата Македонска православна црква-Охридска Архиепископија.
Тоа е истоиски чин, може да
се каже епохален настан или
подвиг со кој се искажува на
дело христијанската љубов
помеѓу двата народа – српскиот и македонскиот.
Конечно, ние Македонците,
се најдовме во Евхаристичка
и Литургиска заедница со цеСлаве Димитров,
лиот православен свет.Тоа
познат македонски
заслужува голема почит.
бизнисмен и помага- На крајот трпението што го
тел на МПЦ-ОА:
покажа нашата СветиклиХристос воскресна!
ментова Црква Господ го
круниса на најдобар начин
Господ е голем и секогаш за нас.
одново не изненадува со Нека ни е вечна црквата. На
неговата промисла.Она за многу години.
кое се молеа и чезнеа генерации македонски верници
Танас Јовановски,
и свештенослужители покрај основач на весникот
спасението е и признание- Македонија, порането дека сме жива и достојна шен уредник, редовен
христова црква.
колумнист:
Голема благодарност до нашиот архиепископ г.г. Стефан
и до српскиот патријах г.г.Порфириј кој со нивната смиреност и правичност успеаа да
ја внесат нашата Македонска
Православна Црква -Охридска Архиепископија во редот
на канонски признати православни цркви.
Уште повеќе не прави среќни и горди фактот што признавањето најнапред доаѓа
од нашите најблиски соседи
без ултимати, представки,
додавки кратенки, точки и Никогаш не е доцна
фусноти што не случај од
нашите соседи низ нашата Честитки секако заслужувa
Вартоломеј, но и српскиот
понова и постара историја.
Нека ни е за навек каконско- партријарх. Патот до признато признание и потстрек за вањето беше долг и трнлив,
уште поголеми успеси на на- но ете најпосле дојде и тоа.
шиот македонски народ.
Разумот победи, новото водство на Српската православМакедонија вечна!
на црква увиде дека не може
со векови да се негира нешто
што постои. Од друга страна
неумеењето на лидерството
Митко Роштанковски, на нашата црква да постапуепархиски член во
ва црковно, а не кавгаџиски,
АКАМПЕ:
го одолговлече процесот на
признавањето.
Испраќањето писмо од Синодот на Македонската
православна црква до Бугарската православна црква
со барање да ни биде мајка
е гаф за кој некој во нашата
Црква би требало да сноси
одговорност. Православието
исправи уште една кривина.
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ПОЧИНА ЏАН (ВАНЕ) КУЗЕВ ОД ТОРОНТО КОЈ БЕШЕ ПОЗНАТ И ПРИЗНАТ
БИЗНИСМЕН И ГОЛЕМ ХУМАНИСТ И ДОНАТОР
Џан (Ване) Кузев беше роден
на 05 февруари 1933 година
во селото Мрежичко, Кавадаречко. Тој беше познат и
признат канадски бизнисмен
од македонско потекло, кој
во подолг период негуваше
и продлабочуваше деловни
врски со бројни претпријатија
во Македонија. Исто така, тој
беше голем хуманист и донатор, особено на македонските
православни цркви во Канада.
Бизнисменот Ване Кузев беше
роден во селото Мрежичко, Кавадаречко, од каде што потекнува и
неговиот татко Стојан, додека мајка
му Кита била од Воденско, во Беломорска Македонија. Тој одраснал
во Горна Бошава, Кавадаречко,
каде што и го завршил осумгодишното училиште. По војната се запишал во Медицинското училиште во
Битола, за потоа да се префрли во
Шумарското училиште во Скопје.
По завршувањето на Шумарското
училиште, се здобил со знаење од
дрводелството и шумарството. Работел како магационер во Кавадарци и како столар во Ѓорче Петров.
Иселеничката приказна на Јован
Кузев започнала во 1966 година,
кога заедно со својот животен
сопатник Дана, која потекнува од
преспанското печалбарско село
Подмочани, заминува за Франција,

од каде што по две години стасува
на канадската почва и се населува
во бисерот на Канада – Торонто.
Во новата средина работел на разни места и со разни занимања, но
најмногу како дрводелец, а Дана
како шивачка.
Од 1972 година, Јован (Ване) и
Дана го отовориле дуќанот за стакло под име „Кавадар јунајтед глас
инкорпорејшн”, кој подоцна прераснува во фабрика за стакло и алуминиумски производи, за кои имаат
добиено бројни пофалби и признанија. Таа канадско-македонска
фабрика, како често ја нарекуваа
имаше значајни зделки и соработки со бројни фирми во Македонија,
особено со поранешна тогашна
„Алумина” од Скопје.
Џан Кузев беше бизнисменот кој
успеа прв да го донесе и регуларно да се продава македонското

вино во државните
дуќани
за алкохол во
Канада. Но, се
чини, најважно
од сè беше тоа
што Џан беше
честит граѓанин, пријатен
соговорник,
гостопримлив,
имаше македонски и канадски манири
и навики во бизнисот, а беше вљубеник и поддржувач на сè што е македонско.
Ваквиот патриотки однос на брачната двојка Кузеви се покажа и
докажа во текот на нивниот бизнис
во работните простории до самата
фабрика на авенијата „Мидланд”.
Тоа беше место на средби и разделби и свратилиште на бројни
посетители од стариот крај и од
македонската колонија во Торонто,
најголемата и најзначајна метропола на провинцијата Онтарио.
Затоа, голем број дојденци и случајни намерници од сите делови
на Македонија кога пристигнуваа
во Торонто, задолжително ја посетуваа фирмата „Јунајтед глас”,
чии сопственици беа Џон (Ване) и
Дана Кузеви. Потоа нивната македонска куќа во Скарборо стана дом
на пензионери и место за средби и

другарувања.
Покрај бизнисот Џан Кузев беше
дарител на поголеми парични и
материјални средства за македонските православни цркви, организации, радио и телевизиски часови,
како и весници што се печатат на
македонски јазик во Торонто. Тој
беше активен во општественото
живеење на македонската колонијаво Торонто, а беше член и во
управите на МПЦ „Свети Илија”
во Мисисага и на „Свети Климент
Охридски” во Торонто, каде беше и
претседател на црковната управа.
Како пензионер беше активен член
и посетител и на македонските православни цркви „Свети Димитрија”
во Маркам и на „Света Недела” во
Аиџекс.
Фирмата „Кавадар импорт”, чиј
сопственик беше Џан Кузев, имаше ексклузивно право да увезува македонски вина и алкохолни
пијалоци во Канада. Тој беше
единствениот кој успеа „Кратошија”
и други вина да станат дел од големото семејство вина во Канада.
Од почетокот на формирањето на
фирмата, Џан беше претседател
на таа увозна корпорација која, поради воените состојби на бившите
југословенски простори, имаше
застој во увозот на македонското
вино подолг период. Меѓутоа, со
осамостојувањето на Република
Македонија, тој канал меѓу Кава-

дарци и Торонто се отвори и во
специјализираните канадски дуќани за алкохолни пијалоци повторно
пристигнаа поголеми количини македонски вина
Во врска со купувањето на македонските вина и жестоките пијалоци, Џан ја посетил Република
Македонија многу пати, при што
склучувал нови договори. Така, тој
ги посетуваше винарските визби
во Кавадарци, Неготино, Охрид,
Демир Капија, Ѓевгелија и во други градови, бидејќи беше заинтересиран за пласман на поголем
број македонски вина и алкохолни пијалоци во Канада, каде што
државата строго ги контролира и
е многу тешко да се пробијат туѓи
вина и алкохолни пијалоци на
богатите трпези во Канада.
Џан (Ване) Кузев почина на 22 мај
2022 година во Торонто, каде и му
е неговото вечно почивалиште.
Погребните православни
церемонии беа извршени во
соборниот храм на Македонската
православна црква “Свети
Климент Охридски“ во Торонто,
каде му беше оддадена голема
почит на познатиот Македонец
и голем хуманист и донатор во
Македонската заедница во Канада,
Џан (Ване) Кузев.
Славе Катин

ОРГАНИЗАЦИЈАТА ОБЕДИНЕТИ МАКЕДОНЦИ ВО КАНАДА ЈА ОДБЕЛЕЖА СТО И
ДЕВЕТНАЕСЕТТАТА ГОДИШНИНАТА ОД ПОГИБИЈАТА НА ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ
4 мај, 2022 - Торонто: По повод сто и деветнаесеттата годишнина
од погибијата на Гоце Делчев, македонскиот национален апостол,
Организацијата Обединети Македонци во Канада
положи венец пред споменикот поставен пред МПЦ Св. Климент
Охридски во Торонто.
Вечна слава на Гоце Делчев и сите македонски родољуби кои на овој
ден ги положија своите животи за ослободување на Македонија.

АМЕРИКАНСКО СПИСАНИЕ ОБЈАВИ ТЕКСТ ЗА ШАРЕНАТА РЕВОЛУЦИЈА И ЗА
ТОА КАКО САД СО СИЛА НИ ГО СМЕНИЈА ИМЕТО
Американското
списание
Covert Action Magazine, кое
ги следи американските разузнавачки операции низ
светот, објави текст за Шарената револуција и принудното менување на името
на Македонија. Текстот е на
авторот Бил Николов, кој е
претседател на Македонското Меѓународно Движење за
Човекови Права од Канада, и
во него се опишува како САД
ја сменија власта во Македонија со цел да го сменат името на државата и да ја внесат
земјата во НАТО.
Во случајот на Македонија,
Соединетите Американски
Држави решија дека нивен
приоритет е да го прошират
членството во НАТО по секоја цена. Затоа тие застанаа
на страната на Грција – и ја
поддржаа нејзината отворе-

на и бесрамна – кампања за
културолошки геноцид врз
Македонците. Грција најави
дека ќе стави вето на кандидатурата на Македонија
за членство во НАТО, која
ни беше наметната од САД,
доколку не го смениме името
Македонија и не избришеме
се што е македонско. Ова се
огромни прекршувања на човековите права што се вршат
врз цела етничка група – и
се разбира дека САД ги поддржуваат. И не само Грција
и САД. Бугарија го следеше
„успехот“ на Грција, по што
и таа реши да ја засили
својата сопствена кампања
на вршење културолошки
геноцид врз Македонците, и најави дека ќе стави
вето на кандидатурата на
Македонија за членство во
Европската Унија, која ни
е наметната од Западот,

доколку не се исполнат бугарските
антимакедонски
барања – Бугарите во овие
барања дури уфрлија и напади против Евреите во регионот, пишува Николов во
текстот објавен во Covert
Action Magazine. Во текстот
се посочува дека, по смената на власта, на името и по
Преспанскиот договор, сега
„имаме неколку договори кои
дозираат како на Македонците ќе им биде „дозволено“
да се самоидентификуваат
себеси“.

Како реагираат САД, НАТО
и ЕУ на ова? Тие ја повикуваат (читај: и се закануваат)
на Македонија да постигне
„компромис“. Во пресрет
на присилната промена на
името, голем број меѓународни
интервенционисти,
вклучително и Еврокомесарот за европско соседство и
преговори за проширување
Јоханес Хан, генералниот секретар на НАТО Јенс Столтенберг, високата претставничка на ЕУ за надворешна

политика и безбедност Федерика Могерини, повеќе
американски секретари на
одбрана и надворешни работи – како демократи така
и републиканци – ја посетија Македонија за да упатат
бесрамни закани кон нас.
Нивната порака беше „променете си го името или ќе
видите што ќе ве снајде“.
Па така, по налог на западот,
беше прекршен секој можен
македонски и меѓународен
закон, собранискиот деловник, уставното право, кон-

венциите за човекови права,
па дури и референдумот што
се одржа. Сите тие беа прекршени или игнорирани за
да ни се наметне промена
на името во крајно навредливото „Северна Македонија“ – име кое е специјално
измислено да го избрише
етничкиот идентитет на Македонците, вели Николов..
Македонски весник
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VAC DEVELOPMENTS LTD
http://www.vacdev.com
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

Vac Developments
Limited

President
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СВ. ИЛИЈА МИСИСАГА
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St Ilija Macedonian Orthodox Church
1775 Bristol Rd W, Mississauga,
ON L5M 2Y5
Phone: (905) 821-8050
Посетете ја новата веб страница на црквата

st-ilija.ca

КОМИТСКА ВЕЧЕР ВО МПЦ СВ. ИЛИЈА, МИСИСАГА

Во организација на Македонската православна црква св. Илија од Мисисага
и под директно раководство
на Зоран и Магдалена Ивановски, на 30-ти април 2022
година се одржа традиционалната Комитска Вечер.
Истата беше посветена за
незаборав и во чест на паднатите борци за слободата
на Македонија. Отпочна со
едноминутно молчење во

нивна слава и додека ликовите на македонскте илинденци ги красеа ѕидовите во банкетната сала, Македонците со восхит го следеа настапот на трите групи на Фолклорниот
ансамбл ,,Илинден,, од црквата домаќин во
Мисисага, предводени од претседателот

Љупчо Марковски. Исполнија неколку македонски
фолклорни сплетови, под
раководство на кореографите Орхидеа Димова, Виктор
Кузмановски и Иван Точковски.
На Комитската вечер, претседателот на црковната
управа во Св. Илија, Ацо
Крстевски, на Магдалена и
Зоран Ивановски им додели благодарници
за нивната работа, како и на Соња Лозановска и Оливер Петковски и на Весникот
,,Македонија,,. Програмата ја водеше Весна Трајковска, а срдечно добредојде освен
претседателот Крстевски на присутните им
посака и Зоран Ивановски.
Молитвата во слава на паднатите борци за
слободата на Македонија ја служеа свештениците:
Илија Донев, Благој Пенев и Александар Зашов.
На Комитската вечер се служеше македонска традиционална храна како во времето
кога комитите и војводите живееле и се бореле за слободна Македонија. Присутните
имаа можност да вечераат качамак, свинско

месо со праз, македонски леб,
салата од свежа зелка и туршија, како и печени јаболка и
кадаиф.
До година кумови на Комитската вечер ќе бидат Велешани,предводени од Роберт
Кацуров, потомци на популарните гемиџии. Кацуров кај
себе го понесе во завет да ги
чува крстот и библијата, ножот
и пиштолот како и заклетвата
за Македонија. Симболчини
реликвии кои будат чувство
на носталгија, посветеност и
благодарност за жртвата што
ја положиле знајните и незнајните јунаци за слободата на
Македонија.
Свеченоста продолжи со забава на која македонски патриотски песни испонуваше
Соња и Оливер Бенд.

Во чест на Св. Кирил и Методиј,
македонските и сесловенски
просветители во црквата Свети
Илија во Мисисага црковната
библиотека ќе го носи името
Браќа Миладиновци.
На фотографијата е иницијаторката Вера
Вржовска Птеревска и свештениците
Илија Донев и Благој Пенев. Членовите
на друштвото Браќа Миладиновци
подарија книги, а изработувачи на
натписот се Здравко и Зоран. Честики
за госпоѓа Вера, за организирањето
на друштвото Браќа Миладиновци и
за инцијативата за организирање на
македонски библиотеки со името ,,Браќа
Миладиновци,, во нашите македонски
цркви надвор од Македонија!

На 24 мај, по повод денот на Светите Рамноапостоли
Кирил и Методиј,
Пензионерското друштво при МПЦ Св.Илија од Мисисага
,, Риверсајд’’ послужи ручек подарен од семејството на
Трпана Марковиќ. На ручекот кој следеше по светата
Богослужба присуствуваа пензионери од македонската
заедница во Мисисага.
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ЖЕНСКА СЕКЦИЈА СВ. ИЛИЈА, МИСИСАГА
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ОДБЛИСКУ СО: ЕЛИЗАБЕТА ХРИСТОВСКА КРСТЕВСКА ДОЛГОГОДИШНА ЧЛЕНКА НА
ЖЕНСКАТА СЕКЦИЈА ОД СВ. ИЛИЈА, МИСИСАГА
Работата во женската секција е напорна, но задоволството кое таа го носи е огромно.
Дружењето со прекрасните дами е непроценливо вредно поминато време. Место каде традицијата ,
дијалектите , бабините рецепти и смеата се секогаш испрепрлетени.
Место каде традицијата , дијалектите
бабините рецепти и смеата се секогаш
испрепрлетени.

Елизабета Христовска
Крстевска е активна членка
на женската секција во
црквата Св. Илија од
Мисисага. Во разговор за
весникот ,,Македонија''
ни ги откри мотивите
и задоволството од
волонтерската работа во
оваа прекрасна македонска
православна црква.
,,Македонија'': Елизабета,
благодараиме на оддвоеното
време и на почетокот на
овој разговор, кажете ни од
кога членувате во женската
секција?
Елизабета: Во женската
секција сум некаде
активно оклу 10-тина
години. Почетокот беше со
залагање околу ,,Карасага''
фестивалот преку женската
секција и сето потоа се случи многу
спонатано.

М:Кажете ни ни нешто за себе, вашите
корени од Македонија?
Елизабета: Јас сум родум од Скопје ,
по мајка Скопјанка а татко со потекло
од Велес.Завршив студии по Истоија на
уметност и археологија во Скопје , па така
љубовта кон историјата , уметноста но и
политиката секогаш останаа мој интерес.
По преселувањето во Канада, работам во
полето на социјалната работа .

Елизабета Христовска Крстевска

раководителка за сета сила да се исцрпи
и да се даде својот придонес во својата
заедница. Помошта и ангажманите околу
се' што е потребно да се направи за да
би и помогнале на црквата , а воедно и на
М: Што е тоа што ве привлекува и кани да
самите себе . Работата во женската секција
бидете секогаш активна и да помагате ,во
е напорна ,но задоволството кое таа го носи
бројни активности низ годините наназад?
Елизабета: Љубовта кон нашата македонска е огромно. Дружењето со прекрасните дами
е непроценливо вредно поминато време.
заедница , нашата црква , е главна

ангажирајки се на овој начин ние припаѓаме
на својата богата македонска заедница.
Така сме и подобар пример и инспирација и
за нашите деца.
М: Дали би им порачале и на останатите
Македонки да се вклучат и дадат свој
прилог во работата и развојот на црквата, а
со тоа и на нашата македонска заедница?

Елизабета: Секако , тоа е многу потребно
на нашата заедница, на нашата црква ,
посебно во овие бурни времиња кога треба
да останеме доследни и свои. Секогаш се
добредојдени нови членки , нови идеи , нови
дружења. Верувајте времето посветено
Македонија: Вие сте секогаш енергична
таму не е воопшто загубено време ,
и насмеана, очигледно и ништо не ви е
добивката е исполнетата душа , дружење од
тешко во извршувањето на обврските, редок повеќе генерации, остварување на проекти
пример на прва дама, со оглед на тоа што
помали или поголеми ,но подеднакво
сте сопруга на претседателот на црковната вредни . Кога ќе си заминете дома имате
управа во Св. Илија од Мисисага, Ацо
чувство дека сте се виделе со вашето
Крстевски. Од каде ја црпите енергијата и
македонско семејство, вашата црковна
мотивот за својата благородна мисија?
фамилија . И најмалиот придонес за својата
заедница е голема помош ,а тоа ве прави
Елизабета: Семејството е другата "црква"
баш богати.
каде се црпи сета енергија за денот , за
завршување на обврските што една сопруга, М: Ви благодарам Елезабета.
една мајка, вработена жена може да ги
има .Неделната посета на Боголсужбата
Елизабета: Ви благодарам и вам на вашето
, дружење со луѓето од нашата заедница
внимание.
придонесува да се чуствуавме дома
,припадноста е многу важен фактор ,

Пролетен Базар во МПЦ Св . Илија

Членките на Женската Секција од Македонската Православна Црква Св.
Илија од Мисисага на 28 мај , здружно се подготвија за пролетниот базар кој
беше оджан на 29-ти мај.

Тазе зелници беа подготвени за љубителите на традиционалните
македонски печива. Со вредните Македонки рамо до рамо работеа и
претседателката на женската секција Весна Трајковска, како и младата
презвитера Дијана Пенева.

На 29-ти мај се одржа базарот, продажбата на печива, слатки производи, крпи,
масло и други дарови кои верниците секојдневно ги носат за здравје во црквата.
Женската секција се повеќе ги добива симпатиите и поддршката посебно од

страна на помладите дами во нашата македонска заедница. Претседателката
Весна Трајковска им благодари на сите кои ги даруваат своето време , труд, пари
и љубов кон црквата Св. Илија.

ВЕСТИ ОД МАКЕДОНИЈА
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ВСЕЛЕНСКАТА ПАТРИЈАРШИЈА ГО ПРИЗНА „ОХРИД“ КАКО ИМЕ НА НАШАТА ЦРКВА
Комунике (9 мај 2022)
Светиот и Свет Синод се состана на 9 мај 2022 година,
под претседателство на Неговата пресветост вселенски
патријарх Вартоломеј, на кој опширно се разговараше за
црковното прашање на Скопје. Откако во својата завршна
фаза ја оцени жалбата на таа Црква до Мајката црква,
заедно со повторените молби на државата Северна
Македонија, таа ги донесе следните одлуки:
Таа ги пречекува во евхаристиско заедништво
архиерејството, свештенството и мирјаните под
архиепископот на оваа црква Стефан, со што ја исцелува

ШОК ИЗЈАВА:
По повод признавањето на
автокефалноста на Македонската
православна црква – Охридска
архиепископија (МПЦ-ОА) со
честитка се огласи и групата од
осумте пратеници од редовите
на ВМРО-ДПМНЕ и коалицијата
кои во 2018 година гласаа за
уставните промени, односно за
промена на уставното име на
земјава, од каде посочуваат оти сите
тие кои гласале „за“ Преспанскиот договор
КАРАКАМИШЕВА ЗА
АВТОКЕФАЛНОСТА И
ПРЕСПАНСКИОТ: ЌЕ ВИ
ОСТАНЕ ГРЕВ НА ДУША
Професорката Тања Каракамишева
Јовановска им се обраќа на тие што
пропагираат дека без потпишување на
Преспанскиот договор ќе немаше ни
автокефалност на МПЦ-ОА. Таа тврди дека
двете работи не се меѓусебно поврзани и
дека тие што го тврдат спротивното сакаат
да си направат алиби за потпишувањето
или поддршката на договорот
за смена името. ,,Преспанскиот договор

раната на расколот и истура со „масло и вино“ на маките
на нашите православни браќа во таа земја. За таа цел се
издава соодветниот патријаршиски и синодален акт.
На Пресветата црква на Србија и’ се отстапува
регулирањето на управните работи меѓу неа и Црквата во
Северна Македонија, во контекст, се разбира, на светиот
канонски поредок и црковната традиција.
Таа го признава „Охрид“ како име на оваа црква (сфатена
како регион на нејзина јурисдикција исклучиво во границите
на територијата на државата Северна Македонија), како што
писмено и’ вети на Вселенската патријаршија од нејзиниот
примат. Притоа исклучувајќи го терминот „македонски“ и кој

било друг дериват на зборот „Македонија“.
Вселенската патријаршија продолжува да искажува
интерес за растот, напредокот и стабилноста на овој
црковен ентитет Охрид, исто како што тоа низ вековите го
правело за сите помесни православни цркви, како „извор
на љубовта, извор на побожноста на сите православни
христијани“ (Митрополит Павле Драмски).
Во Патријаршијата, на 9 мај 2022 г
Од Главниот секретаријат
на Светиот и Свет Синод
Komunike (9 maj 2022)

имаат удел во она што се случува денес,
додавајќи оти за вакви победи вредела
секоја жртва
Во низата честитки кои стигнаа до адресата
на МПЦ-ОА по признавањето на нејзината
автокефалност, со честитка се огласи и
групата од осумте пратеници од редовите
на ВМРО-ДПМНЕ и коалицијата кои во
2018 година гласаа за уставните промени,
односно за промена на уставното име на
земјава.
Оттаму ја честитаат одлуката за
автокефалност на МПЦ-ОА и велат оти сите
тие кои гласале „за“ Преспанскиот договор
имаат удел во она што се случува денес,
додавајќи оти за вакви победи вредела

секоја жртва.
„Овој сон конечно станува реалност и
денешниот голем празник Св.Кирил и
Методиј ќе го паметиме како историскиза
православието и македонскиот идентитет.
Сите ние со гласот ЗА Преспанскиот
договор имаме удел во ова што се случува
денес и за вакви победи вредеше секоја
жртва“,
стои во честитката од осумте пратеници.
Да се гледа кон иднината, додаваат оттаму,
не е секогаш едноставно, но додаваат оти
само храбри одлуки носат промени кои биле
долгогодишна желба.
„Само признаена држава, гордо и еднакво
исправена до своите меѓународни

партнери може да биде успешна приказна.
Задоволство е што ставивме уште едно
делче во мозаикот на македонските победи.
Да ни се множат убави вести и заедно да им
се радуваме“,
додаваат оттаму.
Инаку, во групата од осумте пратеници
кои ја испратија честитката до МПЦ-ОА за
нејзината автекофалност, а кои преходно
гласаа за уставната промена на името
на земјава спаѓаат: Владанка Авировиќ,
Љубен Арнаудов, Сашо Василевски,
Нола Исмајлоска Старова, Крсто Мукоски,
Елизабета Канческа Милевска и Емилија
Александрова.

НЕМА НИКАКВА ВРСКА со признавањето
на МПЦ-ОА од страна на СПЦ! Не барајте
изговори и безвезни оправдувања за да
си го симнете гревот од душа!”, смета
професорката по уставно право. Предходно
повеќе луѓе најчесто блиски на СДСМ
тврдеа дека без Преспанскиот договор ќе
немаше автокефалност.

Ова е политичка одлука и нема врска со
вистината. Како може да се признае една
црква без народ. Народот не е охридски,
туку Македонски. Да, црквата е Охридска
архиепископија, ама таа црква припаѓа
на Македонскиот народ. Цариградскиот
патријарх во овој случај одлучил како
политичар, а не како црковен човек, вели
архимандриот Никодим Царкњас од
Грција во својата реакција по одлуката на
Вселенската патријаршија од 9 мај.
"Најголем срам ќе биде ако македонската
црква ја прифати оваа одлука. Апелирам
ова да не се прифати. Толку години
чекавме, ќе чекаме уште. За ова е виновен
архиепископот Стефан. Народот е

Македонски, а историското име на црквата е
Охридска архиепископија. Не може мајката
да биде ќерка ни на српската, ниту на
бугарската црква. Треба да се издржи, ќе
пројде и руско-украинскиот проблем и се' ќе
си дојде на ред. Трпение - спасение. Името
Македонија да не се дава“, се вели во видео
обраќањето на архимандритот Царкњас, кој
е свештено лице на МПЦ-ОА, а како таков
не е признат во Грција.
После одлуката на Вселенската
патријаршија, како и оваа денес, сведоци
сме на историја важна за нашиот народ и
нашата Македонија!
Нека е за многу години!

АРХИМАНДРИТОТ НИКОДИМ:
ОДЛУКАТА НА
ЦАРИГРАДСКАТА
ПАТРИЈАРШИЈА Е СРАМ ЗА
МАКЕДОНСКИОТ НАРОД
20 мај 2022 година, Солун,

НЕ ПОСТОИ ЗАБРАНА ЗА УПОТРЕБА НА ШЕСНАЕСЕТ-ЗРАЧНОТО ЗЛАТНОЖОЛТО СОНЦЕ
СВЕТСКИ
МАКЕДОНСКИ
КОНГРЕС
НЕ ПОСТОИ ЗАБРАНА
ЗА УПОТРЕБА НА ШЕСНАЕСЕТ-ЗРАЧНОТО
ЗЛАТНО-ЖОЛТО СОНЦЕ НА
ЦРВЕНА ОСНОВА, НИТУ ПО
УСТАВ, НИТУ ПО ЗАКОН,
НИТУ ПО МЕЃУНАРОДЕН
ДОГОВОР! НО, ПОСТОИ
КРИВИЧНО ДЕЛО ДОКОЛКУ
ВЛАСТА ЈА ЗЛОУПОТРЕБУВА СЛУЖБЕНАТА ПОЛОЖБА ПРОТИВ ПРАВАТА И
СЛОБОДИТЕ НА МАКЕДОНСКИТЕ ДРЖАВЈАНИ!

дува полициската репресија
и судската процесија против
раперот Жарко Масларковски, за “сторен прекршок
по членовите 14 и 18 од Законот за прекршоците“, кој
вечерта на прославата на
2 јуни 2019 година веднаш
по освојувањето на втората
европска титула на Вардар,
решил на грбот да го стави
шеснаесет-зрачното златно-жолто сонце на црвена
основа, поради што полициски службеник од Полициската станица Центар
Скопје “му издал наредба да
Светскиот Македонски Кон- престане со нарушувањето
грес (СМК) најостро ја осу- на јавниот ред и мир, по која

Масларковски се оглушил и
не постапил“, како што вели
обвинението.
СМК бара Судот да го
отфрли обвинението, а владата на обвинетиот Жарко
Масларковски да му исплати
оштета за вознемирување
поради злоупотреба на
службената положба!СМК
укажува дека во согласност
со членот 8 став 2 од Уставот
на државата Македонија “Во
Република Македонија слободно е се’ што со Уставот и
законот не е забрането.“
СМК информира дека и во
ништовната Спогодба Димитров-Коѕиас не постои

забрана за употреба на шеснаесет-зрачното златно-жолто сонце на црвена основа:
Во членот 7 од Спогодбата
е утврдено дека “Страните прифаќаат дека нивното
разбирање на термините
‘Македонија’ и ‘Македонски’
се однесува на различен
историски контекст и културно наследство“, Македонија ја афирмира античката
македонска
цивилизација
чии народ, јазик, култура,
територија, историја и наследство се различни од “античката елинска цивилизација“! “Ниту една одредба
од оваа Спогодба нема цел

на кој било начин да ја поткопа, измени или да влијае
на употребата од страна на
граѓаните на двете Страни!“
СМК потсетува дека непочитувањето на Уставот,
одлуките на референдумот
од 8 септември 1991 година и референдумот од 30
септември 2018 година и на
меѓународното право претставува кривично дело за
кое се одговара! Спогодбата Димитров-Коѕиас е во
спротивност со домашното
и со меѓународното право!
погодбата Димитров-Коѕиас
претставува кривично дело
велепредавство, геноцид врз

Македонскиот народ и злосторство против човештвото
кое не застарува!
СМК ги повикува Македонците, по род и државјанство, од
сите делови на Македонија,
во светот и татковината, во
секоја прилика, насекаде, во
секое време и пред било кој,
секогаш кога е можно да го
истакнуваат и употребуваат
знамето со семакедонскиот
симбол шеснаесет-зрачното
златно-жолто сонце на
црвена основа!
Никогаш северна, само
Македонија вечна од
исконот до бескрајот! Амин!

ПРЕМНОГУ Е, МОЛЧЕЊЕТО НЕ Е ОПЦИЈА, ПРОТЕСТ ЗА РУШЕЊЕ НА ВЛАДАТА

На седница на ИК на ВМРО-ДПМНЕ се
разгледа целата ситуација во која се наоѓа
државата, оценето е дека СДСМ и ДУИ
имаа доволно време да покажат што можат
и умеат и да ја придвижат државата напред.
Тоа не го направија, напротив, државата
е уназадена, народот посиромашен, а
криминалот е секојдневие.
Од тие причини на 18 јуни, ВМРО-ДПМНЕ

ќе организира голем протест пред владата
за промени и пад на оваа власт.
Откако се на власт јавниот долг на
државата се зголеми енормно, и од 4.7
милијарди во 2017 година, сега истиот
изнесува над 7.2 милијарди. Ништо не е
изградено, а странските инвестиции се на
исклучително ниско ниво.
Дебакл има и на меѓународно поле.

Неефикасната и неодговорна дипломатија
не ги исполни дадените ветувања за
формален почеток на пристапните
преговори со ЕУ.
Најголем кратер има во правосудството,
исто и понатаму е тема на загриженост од
страна на меѓународните фактори од каде
ни се упатуваат кредибилни забелешки.
Сето тоа е пропратено со високиот степен

на корупција, која се уште претставуваат
суштинска пречка за враќање на изгубената
доверба на граѓаните во институциите
на државата и политичарите.Протестот е
повеќе од неопходен. Затоа ги повикуваме
сите граѓани да ни се придружат на 18 јуни
и сите заедно да ги донесеме промените.
Премногу е! Ова е протест за промени!

НАРОДОТ Е ЗА ПРЕДВРЕМЕНИ ПАРЛАМЕНТАРНИ ИЗБОРИ
Анкетите се јасни, народот е за предвремени
парламентарни избори, ВМРО-ДПМНЕ со најголема
доверба, Мицкоски со најголема поддршка
Анкетите се јасни, народот е за предвремени
парламентарни избори, ВМРО-ДПМНЕ со најголема
доверба, Мицкоски со најголема поддршка.
21.2% од граѓаните својот глас би го дале за ВМРОДПМНЕ, наспроти 16.2% за СДСМ.

ВМРО-ДПМНЕ е партија со најголема поддршка кај
граѓаните, а СДСМ тоне.
Народот гледа кој работи и гради, и кој знае да ги решава
неговите проблеми. Јасна е разликата во пристапот на
работа, а тоа најдобро се гледа по градоначалниците од
ВМРО-ДПМНЕ и СДСМ. Во општините каде ВМРО-ДПМНЕ
е на власт реализирани или отпочнати се над 1.000
проекти, за разлика од таму каде што СДСМ управува и

имаме целосна стагнација.
Граѓаните сакаат политичари кои ќе нудат решенија и ќе ги
решаваат нивните проблеми.
Претседателот Мицкоски е политичар со најголема доверба
кај граѓаните и има рејтинг двојно поголем од Ковачевски.
Анкетите се јасни. Предвремени парламентарни избори час
поскоро за промени и иднина.

June 02, 2022
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И ОФИЦИЈАЛНО: СРПСКАТА ЦРКВА ЈА ПРИЗНА АФТОКЕФАЛНСТА НА МПЦ-ОА
(ЦРТИЧКИ И ОТРОВНИ СТРЕЛИЧКИ 171)
се бурни настани, според
мене очигледно многу
добро сработени со тивка
дипломатија од повеќе
страни и фактори, но ќе
ја искористам приликава
да искажам некои свои
мислења и впечатоци
на што ме тера и мојата
професионална интуиција и
Пишува:
долгогодишно искуство. Како
М-р Мартин ТРЕНЕВСКИ,
прво, морам да искажам
Поранешен генерален
дека гледам дека овие
Конзул на Р. Македонија
случувања се испишани со
во Торонто, министер и
добро препознатлив фин
амбасадор
ракопис на американската
дипломатија. Да почнеме
1. Бурни настани се случија
од Цариград, т.е. од
последниве недели на
Вселенската патријаршија.
духовен/црковен план во
Познато е дека токму
нашата Македонија. На 9ти
американската дипломатија
мај - според едни Денот
и американските
на Европа, кој пак други
специјализирани
го слават како Ден на
агенции одиграа клучна
победата над фашизмот,
улога за признавање
од Цариграда, односно од
на афтокефалноста на
Вселенската Патријаршија,
Украинската Православна
стигна вест дека МПЦ
црква со што таа целосно
-Охридска Архиепископија
се одвои од патронатот,
повеке не е "шизматичка",
односно авторитетот и
т.е. расколничка црква, а
надлежностите од Руската
во четвртокот, минатата
Православна црква.
недела, во Белград двајцата
Впрочем, американските
поглавари на МПЦ-ОА и на
специјализирани агенции
СПЦ одржаа помирувачка (!)
се најзаслужни и за
заедничка литургија со кој
смената на поглаварот на
чин практично двете цркви
Римокатоличката црква
не се повеќе во раскол.
Јован Павле I, по кого
- по нивен избор, беше
Дали тој чин
устоличен полскиот Папата
практично значи дека
Јован Павле II, осведочен
МПЦ-ОА се откажа од
борец против комунизмот,
самопрогласената
што го собори режимот во
афтокефалност
Полска и остави многу силен
(независност или
белег на глобален план.
самостојност)
прогласена во
Но, со право
далечната 1967
се поставува
година, или тој
прашањето: а каква
чин ќе се смета
врска би имале
како своевидна
американските
"меѓуфаза" до
агенции со
формалното канонско
поморувањето на
(!) признавање,
МПЦ-ОА и СПЦ и
најверојатно е така.
признавањето на
афтокефалноста на
А во моментов кога
нашата црква!?
го пишувам овој прилог
денес, на 24 мај, на
Па секако дека има!
Денот на македонските и
Конкретно, на американската
сесловенските просветители
администрација и е од
Св. Кирил и Методиј, на
врвен приоритет да се
свечената Боженствена
сочува мирот и стабилноста
литургија што се одржа
во регионот на западниот
во Соборната црква Св.
Балкан, особено во
Климент Охридски во
контекстот на војната во
Скопје Патријархот на СПЦ
Украина, и за таа цел
г. Порфириј ја соошшти
вложуваат огромни напори
радосната вест дека
да се избегнат било
Светиот сабор на СПЦ е
какви конфликти и да се
д н о г л а с н о донесол
разрешуваат постоечките
одлука да ја признае
проблеми. А црковниот
МПЦ-ОА за афтокефална!
проблем помеѓу МПЦ-ОА
Сега преостанува СПЦ да
и СПЦ, според нивните
ја извести цариградската
оценки, е полесно решлив.
Патријаршија и сите
Расплетот, видовме, почна
православни цркви ширум
од Цариград (со актот од 9ти
светот за својата одлука, а
мај), се префрли во Белград,
на 12ти јуни Архиепископот
за со тајна дипломатија
г.г. Стефан и владици од
конечно се осведочивме
МПЦ-ОА ќе сослужуваат
на овој историски ден со Веселнскиот Патријарх
24 мај СПЦ кога преку
г. Вартоломеј во Цариград
беседата на Поглаварот
Боженствена литургија со
на СПЦ беше обзнанена
што и формално МПЦ-ОА
одлуката на Светиот сабор
е рамноправна со сите
на СПЦ за признавање
православни цркви во
на афтокефалноста на
светот!!!
Македонската Православна
црква - Охридска
Реков погоре дека ова

Артиехпскопјија.
Патем, не случајно за
нов амбасадор на САД во
Белград е повлечениот
од панзија Кристофер
Хил, репрезентативен
претставник на
американската "булдожер
дипломатија", кој својата
импозантна дипломатска
кариера ја започна токму во
Македонија, како амбасадор
на САД и важи за голем
пријател на нашата земја
(Амбасадорот Хил беше
категорички против промена
на уставното име на нашата
земја!), за да разрешува
актуелни проблеми во
регионов на западен Балкан.
Интуицијата повторно
ми говори дека амб. Хил
претпоставувам дека
најверојатно му има укажано
на српскиот претседател
Александар Вучиќ (којшто
се соочува со огромен
притисок од сите страни
бидејки одбива да воведе
санкции на Русија заради
интервенцијата во Украина),
дека може барем делумно
да си ја олесни ситуацијата
доколку се разреши барем
црковниот спор помеѓу
МПЦ-ОА и СПЦ. (THANK
YOU U S A!!!) Вучиќ важи
за прагматичен политичар
и претпоставувам дека
не му било тешко да го
убеди патријархот на СПЦ
Порфириј да га направи тоа
што треба да го напорави
бидејки МПЦ-ОА е жива
црква, со свои епархии и
владици и СПЦ нема повеке
што да бара во Македонија.
На тој начин ем ќе си ја
релаксира својата состојба
(Вучиќ), ем ќе се разреши
едно горливо прашање во
регионот.

Методиј (Ѓорѓи Попоски)
е еден од потписниците
на актот за прогласување
афтокефалнмоост на МПЦ
во 1967 година. Дали таа
одлука останува како една
епизода во историјата на
МПЦ?;
2. Под кое име ќе
биде евентуалниот
томос (акт) за
афтокефалност
на МПЦ-ОА од
Цариоградската
и Српската
Патријаршија и на
кои епархии ќе се
однесува;
3. Дали СПЦ ќе
инсистира да има
свои епархии
во Rепублика
Mакедонија со
свои свештеници
и архиереи и сл.
Впрочем, и самиот
Патријарх Порфириј
во своето обаќање
спомена дека
"останува да се
договорат уште некои
детали меѓу двете
цркви".

блокира и условува
членството на
Македонија во ЕУ, за
известител токму за
Македонија?
Па зарем тоа не е класичен
конфликт на интереси? И
каков извештај можеме
да очекуваме од тој
пратеник???
Некој во Стразбург
и Брисел очигледно
однапред ги темпирал
работите поаѓајќи
од интересите на
Софија, ама да не ја
забораваме и Атина.
Што е поблиску
датумот на ЕУ самитот
на крајот на француското
претседателство (втора
половина на јуни), се
поочигледно е дека и овој
пат нема да добиеме датум
за првата меѓувладина
конференција и почеток
на преговори за членство,
на што не уверуваа од
сегашнава влада на СДСМ
и ДУИ. Не верувам дека
тоа ќе се случи ниту во
блиска иднина! Затоа и јас
јавно се придружувам на
оние дома и во дијаспората
што се залагаат да го
раскиниме фамозниот
Договор за пријателство со
Бугарија, која сега јавно е
наш најголем непријател, а
да градиме сообраќајници
и да развиваме трговија
со нив, бидејки ништо
друго во моментов не ни
преостанува!

посебно особено не од
политичар чија прва изјава
кога дојде на таа функција
беше: "Ќе ги примораме
скопјаните (!) да се откажат
од македонизмот низ
процесот на преговори за
членство во ЕУ"!
Верувам дека Дендијас во
типично византиски (грчки/
данајски) стил ќе дојде да
не фали колку сме добри
и спремни за членство во
ЕУ, а зад грб ќе не блокира
преку земји-членки. Но,
го уверувам и него, а и
неговите спонзори дека
залудни им се напорите
за да не однародат и
обезличат.
Издржавме вековно
ропство, а ќе ги
издржиме и овие
садистички и
нецивилизирани
притисоци на нашата
земја која толку многу
дала и ја задолжила
европската култура и
цивилизација!

3. На традиционалното
чествување на Денот на
македонските и сесловенски
просветители Св. Кирил
и Методиј 24 мај во Рим
Портпаролот на МПЦ-ОА,
присуствување и бројна
митрополитот г. Тимотеј во
македонска делегација (се
неколку наврати рече дека
чудам за толкавата бројност
на томос за афтокефалност
во ера на драстично
можеме да очекуваме до
штедење што очигледно не
крајот на овој месец мај,
важи за актуелната власт),
и да веруваме дека тоа
а македонските известуваќи
конеччно и ќе се случи!
од случувањата во Рим
особено внимание посветија
2. Европскиот парламент
на приемот на Премиерот
го усвои извештајот за
Македонија за 2021г. што
Би резимирал со следново Димитар Ковачевски кај
Папата Францис. Во таа
го подготви известувачот
што повеќати веќе е
прилика Ковачевски се
Ирфан Ќучук, пратеник
истакнато:
од Бугарија. Иако
Бугарија не е сама во појави со неговата ќеркичка
македонското МНР го
она што го прави кон што е вон сите протоколи
и преставува класична
пофали извештајот, сметам
Македонија!!!
злоупотреба на функцијата.
Соопштението на
дека тој е лош бидејки во
Патријархот г. Порфириј
него се прифатени некои од
Таа само ја прифати
Премиере, не може
беше поздравено со огромен
бугарските шовинистички
улогата на дворски шут
ќерка ти да биде дел
аплауз и воодушевување од
и негаторски ставови
и црна овца во (Евро)
од званична владина
присутните на литургијата,
кон Македонија. Да се
фамилијата и одработува
делегација!!! Ти практично
но бројните верници кои
разбереме:
за други (во прв план за
на голем екран ја следеа
Грција) страни. Но зачудува ја прошверцува ќерка ти за
процесијата внатре во
немам никакви
што целата ЕУ го прифати да може на државна сметка
храмот Св. Климент
илузии дека во ЕУ
овој манир на однесување да се прошета до Рим и
Охриудски во Скопје.
сега преовладува
неводејќи сметка дека овие Ватикан. Да си ги платиш
од свој џеб трошоците за
Судејки по реакциите во
непријателски став
блокади постануваат и
нејзиниот пат и сместување
јавноста и медиите, ваквиот
кон Македонија,
безбедносно прашање! А
ќе ги потсетам бирократите во вечниот град за да
став на СПЦ наиде на
иако нејзини високи
во Брисел дека Македонија, дадеш личен пример за
одоброување и во српската
претставници при
за жал, беше повод за две граѓаните на државата што
јавност, за разлика од
нивните посети на
Балкански војни, а некои
ја претставуваш која е во
јавноста во Бугарија, каде не
нашата земја ни
сметаат индирекно дури
овие проблеми и заради
беше случај!
продаваат демагогии
и за Првата светска војна
владата што лично и
дека сме биле добри
која почна со атентатот
твојот претходник, се ваша
После денешниот (24
во реформите,
во Сараево, но големите
заслуга!!!
мај) историски чин за
дека напредуваме по речиси
сили и нашите соседи едвај
македонската јавност
сите основи и слично, но
чекаа повод повторно да
остануваат отворени некои
во пракса нејзиниот однос
се судрат поради нивното
прашања.
кон нашата земја е се
поагресивен, и притисоците незадоволство од поделбите
на Македонија!
На пример,
се посилни да потклекниме
кон шовинистичките и
Во меѓувреме
1. Што станува
неприфатливи барања за
македонското МНР
со одлуката од
нас на Софија.
официјално соопшти дека
1967 година за
прогласување на
Се прашувам: како МНР на Грција Дендијас
ќе ја посетел нашата земја
афтокефалност на
ЕП го одбра токму
деновиве во рамките на
МПЦ?
Илхан Ќучук, европратеник од Бугарија мини-балканска турнеја. И,
Патем дедото на мојата
(од тамошното турско што да очекуваме од оваа
посета Би рекол: ништо
сопруга, владиката
малцинство) која го
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905 - 471- 9100

New patients are welcome to our Dental Family
Dr. Blagoj Kozovski DDS, Dentist
Dr. Dejana Kozovski DDS, Dentist
Dr. Ljubinka Kozovski DDS,Dentist
Victor Kozovski RDT Registered
Dental Technician
LOCATIONS:
190 Main St. N, Markham, ON Tel: 905 471 9100
(across St. Dimitrija Solunski Macedonian Orthodox Church
NEW LOCATION: 1049 McNicoll Ave.
Scarborough ON, M1W 3W6 Tel: 416 - 750 - 8080

kozovskifamilydentistry.com

Kozovski Family Dentistry
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КОНЦЕРТ НА АНСАМБЛОТ ЗА НАРОДНИ ИГРИ И ПЕСНИ ОД МАКЕДОНИЈА

,,ТАНЕЦ,, ВО ТОРОНТО

,,ТЕШКОТО''ЈА ОТСЛИКА ,,МАКЕДОНИЈА НИЗ ВЕКОВИТЕ ДО ДЕН-ДЕНЕС, А
ФОЛКЛОРНИТЕ АНСАМБЛИ ,,ИЛИНДЕН’’ ОД МПЦ СВ. ИЛИЈА ОД МИСИСАГА И И ,,МАКЕДОНКА’’ ОД МПЦ СВ. КЛИМЕНТ
ОХРИДСКИ ОД ТОРОНТО ЈА ВООДУШЕВИЈА ПУБЛИКАТА СО СВОИТЕ ФАНТАСТИЧНИ НАСТАПИ
По повеќе години ансамблот
за народни игри и песни од
Македонија ,,Танец’’ на 14ти мај годинава гостуваше
во Торонто со два целовечерни концерта.
Им претходеа настапите
во Монтреал и Отава, но
главниот акцент беше ставен на концертите, особено
вечерниот, во Торонто каде
што се наоѓа и најголемиот
број од македонската имиграција.
Концепциски поразличен од
оној, одржан во Торонто по
повод јубилејните 60 години
на ,,Танец’’ во 2009-та година, овој со отсуство на водител на програмата да им
пренесе топли поздрави од
Македонија на Македонците во преполниот Џон Басет
театар.
Концертот започна со настапот на фолклорниот ансамбл ,,Илинден,, од македонската православна црква
Св. Илија од Мисисага кој
пред бројната публика го
изведе сплетот ,, Малешевка’’ и истиот даде максимум
во својата изведба.
По него следуваше и ансамблот ,,Македонка’’ гранка

на катедралната македонска
православна црква ,,Свети
Климент Охридски’’ од Торонто, чиишто играорци се
претставија со сплет македонски песни и игри. И тие
беа проследени со внимание и аплаузи.
За крај на отворањето пред
публиката се претстави и српскиот фолклорен ансамбл
,,Опленац,, од Мисисага со
косовски игри и песни.
,,Танец,, програмата ја започна со изведба на антологиското ,,Тешкото'' во
брилијантно испонение на
играорците и инструменталисти на зурли и тапани.
Следуваа сплетовите :
,,Тресеница’’ , Малешевка’’
, ,,Копачка’’, ,, Роненка’’, ,,
Жетварка’’, ,, Сретсело’’ и
,,Драчевка’’.
Неколкумината пеачи ја
воодушевија публиката со
изворни македонски песни
од богатата традиционална
музичка ризница придружувани од извонредниот оркестар на ,,Танец’’.
Концертот заврши како што
и започна, без очекуваната
одјава и довидување, без
претставување на заслужни-

те, раковиделите, и за жал
без можност за заеднички
фотографии на ,,Танец’’ со
фолклорните предгрупи кои
настапуваа. Се’ беше некако

топла препорака за следниот пат кога настапува во
средина , како оваа во Торонто каде што живеат бројни Македонци од Егејот, на

поинаку од порано, а којзнае
можеби се ова некои новимодерни времиња на игри
и песни, та така требаше да
биде?
,,Танец'' добро одигра, но

репертоарот бездруго да ги
вклучи и песните и игрите
од Беломорска Македонија,
за во целост да се оправда
мотото: ,,Танец, душата на
Македонија’’.

Интервју со виртуозот на зурла и кавал Џелјо Дестановски
за време на посетата на,,Танец'' на Канада
Феноменалниот музичар – зурлаџија и кавалџија Џељо Дестановски, кого многумина го препознаваат и како дел на
групата „Круна“, но и како соработник во проектите на најголемите македонски музички ѕвезди.
Зад себе го има албумот „10 години Дестанова ризница“. За првпат настапуваше пред љубителите на македонската
изворна песна и оро на Северноамериканскиот континент во мај 2022.
,,Македонија,,: Џелјо добро ни' дојде во
Канада, кои се впецатоците од настапите со
Танец во Отава, Монтреал и Торонто?
Џелјо: Ви благодарам, впецатоците се
одлични, Канада е убава, а уште поубаво е
кога се настапува пред свој народ, прекрасно
беше чувството.
М: Како започна интересот за зурлата и кавалот и кои беа твоите музички примери во
животот?
Џелјо: Интересот започна секако гледајќи
ги моите предци како свират и како го негуваат инструментот, така и јас добив желба за
да почнам да свирам на зурла и секако да ја

Фото:
Зоран Баулоски,
Њујорк, САД

продолжам традицијата. прецизен , насмеан , позитивен и посветен на
мојата работа , мојата работа ја работам од
М: Како дојде до сора- љубов а не од дека морам, тука е разликата
ботка со ,,Танец''?
, таков сум и ќе останам секогаш непосреден
Џелјо:
и ист.
Јас во ,,Танец'' се врабо- М: Многу среќа и успех во кариерата,негутив пред 7 години како вајќи го македонскиот мелос и за крај што ќе
инструменталист на зур- им порачаш на читателите на весникот ,,Мала и искрено ми е чест и кедонија''?
задоволство што ја имав Џелјо: Ви благодарам многу вам за преутаа можност да бидам бавите зборови , а јас на сите ваши читатели
да настапувам со сите ќе им посакам да се здрави и живи и понаостанати врвни уметни- таму да продолжат да го читаат најдобриот
ци од Македонија.
весник ,,Македонија'' , и секако да ја сакаат и
слушаат македонската музика.
М: На кои свои компо- Со почит Џелјо Дестановски
зиции најмногу се гордееш, а кои се реткост
во македонската музика?
Џелјо: Искрено на
сите мои композиции
се гордеам , а сите мои
дела се поразлични и се
реткост од другите изведувачи и искрено јас се
гордеам кога ќе ми кажат дека ш сум пример
за сите помлади генерации.
М:што
М:
е тоа те прави
Изразуваме благодарност до Рестоуникатен на музичката
ранот ,,Калифорниаја,, во Торонто
сцена?
каде што го реализиравме интервјуто
Џелјо: Уникатен сум
со Џелјо Дестановски
затоа што секогаш сум
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To rent the renovated church
hall
contact us:
Tel: (905) 471-5555
201 Main St N, Markham,
ON L3P 1Y4

St. Dimitrija Solunski
Macedonian Orthodox
Church,Markham

INTERVIEW WITH MR. JOVAN DRENOSKI, PRESIDENT OF THE CHURCH
COMMITTEE AT THE MOC ST. DIMITRIJA SOLUNSKI, MARKHAM
Macedonia: First I would like
to congratulate you on being
elected as the president of the
MOC St. Dimitrija Solunski in
Markham with your committee.
What were the ﬁrst impressions of the work and the ﬁrst
Easter holidays as a president
in the church of St. Dimitrija
Solunski?
Jovan: Thank you for the warm
wishes from me and my board.
The board and I were not too
surprised with the amount of
work and commitment of what
had to be done, especially during our Easter holiday.
Many of the board members
and I have helped in the past
and we were ready to handle
the expected large crowds
this year. Overall, Easter was
a great success this year. It
was so nice to see everyone of
our community members come
out and celebrate this joyous
holiday at Sv. Dimitirja. Last
year due to Covid restrictions,
we were limited to the amount
of people that could attend,
however this year with no re-

strictions, it was so pleasing
to see and welcome everyone.
We hope to see more of our
Macedonian community members attend our Sunday service
throughout 2022 and all our upcoming summer events.
M: Jovan, tell us something
more about your management
which consists of a relatively
young group of people ...

ST. DIMITRIJA SOLUNSKI,
MARKHAM, NEW EXECUTIVE
BOARD MEMBERS President - Jovan

Jovan: We have a great group
of individuals that have joined
the board at Sv. Dimitrija. Everyone comes from a diverse
background with a variety of
skills and knowledge which
makes challenging tasks simple to complete. We feel like
we are the bridge between the each generation after ours.
older generation and the upcoming young generation.
M: What are the plans in your
work for the next period?
Taking on this responsibility
is an important one we feel,
Jovan: We have
because if we don’t continue many ideas and plans which
to build, teach, retain and pro- we wish to bring to the commumote our Macedonian culture, nity. Currently, we are looking
language and religion it will at creating some summer proslowly diminish in Canada with grams for kids (ex. soccer, ball

President Jovan with the priest Goran

Drenoski,Vice President - Mile Mitkovski,Asst. Vice
President - Aleksandar Veljanovski,Secretary - Dime
Torneski,Asst. Secretary - Sojna Miric,Treasurer - Angelo
Dimitrievski,Asst. Treasurer - Zarko Bozinoski,Eparski
pratenik - Dime Malakovski.Members: Peter Drenoski,
Paul Drenoski, Alex Stoyan, Mike Stoyan, Mike Angelidis, Nikola Boseovski, Marjan Kotevski, Zanko
Stojceski,Nicholas Morihovitis and Goce Trajceski
church festival with food and
activities. As always, we are
open to ideas and suggestions
from our community members
and welcome anyone with
open arms if they wish to help
hockey, basketball) that they or present us with ideas.
can come to the church and
participate in on a weekday M: What is the cooperation
evening or weekend. We are with the other sister churches
continuing with our children’s in Canada?
dance groups and are always Jovan: It’s only been a couple
looking to add new mem- of weeks since we formed our
bers. September is a couple new board, however the recepof months away but we are tion has been warm and posialready thinking of ways to en- tive from our other Macedonian
churches. Everyone is excited
hance our Annual September
and are positive to work
together, as they have in
the past, on future projects and plans. We look
forward to continuing with
this tradition in the future.

St. Dimitria team attending St. Nedela 's banquet

M: Finally, what is your
message to your parishioners and the readers of
the newspaper Macedonia?
Jovan: The board mem

bers of Sv. Dimitrija would like
to thank everyone in our Macedonian community and other
community members from
around the Greater Toronto
Area that helped our church
with donations and support,
since March 2020 due to the
Covid lockdown and restrictions. We would not have
been able to continue to operate our church during these
hard times, without this help.
Maintaining our Macedonian
churches throughout Ontario
and Canada is a very important
priority we all need to take on.
They are an important piece of
a puzzle which holds all of us
together and holds our Macedonian culture and language
together, outside the Republic
of Macedonia. We welcome
everyone in our church with
open arms and hope to see
you soon. Thank you Sonja
and newspaper Macedonia,
thank you to all Macedonians in
Canada, America and around
the world.

ИНТЕРВЈУ СО Г. ЈОВАН ДРЕНОСКИ, ПРЕТСЕДАТЕЛ НА ЦРКОВНИОТ ОДБОР
ВО МПЦ СВЕТИ ДИМИТРИЈА СОЛУНСКИ, МАРКАМ
Македонија: Најпрво би сакале да ви честитаме за изборот на претседател на МПЦ
Свети Димитрија Солунски
во Маркам со вашата управа. Какви се првите впечатоци од работата и првите
велигденски празници како
претседател во црквата Св.
Димитрија Солунски?
Јован: Ви благодарам за
топлите желби од мене и
мојот одбор. Одборот и јас
не бевме премногу изненадени од обемот на работа и
посветеност на она што требаше да се направи, особено
за време на нашиот Велигден. Многу од членовите на
одборот и јас помогнавме
во минатото и бевме подготвени да се справиме со
очекуваните големи гужви
оваа година. Генерално,
Велигден беше голем успех
оваа година. Беше многу
убаво да се видат сите чле-

нови на нашата заедница
како излегуваат и го слават
овој радосен празник на Св.
Димитрија. Минатата година
поради ситуацијата со ковид,
бевме ограничени во бројот
на луѓе што можеа да присуствуваат, но оваа година без
ограничувања, беше многу
пријатно да се видат сите
верници и да се пречекаат.
Се надеваме дека ќе видиме повеќе членови на нашата македонска заедница
да присуствуваат на нашата
неделна служба во текот на
2022 година и на сите наши
претстојни летни настани.
М: Јован, кажете ни нешто
повеќе за црковната управа
која се состои од релативно
млади луѓе ...
Јован: Имаме одлична група на поединци кои се приклучија на одборот на Св.
Димитрија. Секој доаѓа од

фудбал, хокеј со топка,
кошарка) во кои тие можат
да дојдат во црквата и да
учествуваат во работен
ден, навечер или викенд.
Продолжуваме со нашите
детски фолклорни групи
и секогаш бараме да
додадеме нови членови.
До септември има неколку
месеци, но ние веќе
размислуваме за начини со
кои ќе го подобриме нашиот
годишен септемвриски
црковен фестивал со
храна и активности. Како
и секогаш, отворени сме
за идеи и предлози од
М: Кои се плановите во ва- членовите на нашата
шата работа за следниот заедница и го поздравуваме
секој со раширени раце
период?
доколку сака да ни помогне
или да ни претстави идеи.
Јован: Имаме многу идеи
М: Каква е соработката со
и планови кои сакаме да ги
другите сестрински цркви во
донесеме на заедницата.
Канада?
Во моментов, гледаме да
создадеме некои летни
-Јован: Поминаа само
програми за деца (на пр.

различно потекло со различни вештини и знаења што ги
прави предизвикувачките задачи едноставни за завршување. Се чувствуваме како
да сме мостот помеѓу постарата генерација и претстојната млада генерација. Преземањето на оваа одговорност
е важна што ја чувствуваме,
бидејќи ако не продолжиме
да ја градиме, предаваме,
задржуваме и промовираме
нашата македонска култура,
јазик и религија, полека ќе
се намалува во Канада со
секоја генерација по нашата.

неколку недели откако го
формиравме нашиот нов
одбор, но приемот беше
топол и позитивен од
другите наши македонски
цркви. Сите се возбудени
и се позитивни да работат
заедно, како и во минатото,
на идните проекти и
планови. Со нетрпение
очекуваме да продолжиме
со оваа традиција и во
иднина.
М: Пред крај на ова
интервју, која е пораката
која ќе ја упатите до вашите
парохијани и читателите на
весникот Македонија?

од март 2020 година
поради заклучувањето и
ограничувањата заради
Ковид. Немаше да можеме
да продолжиме да работиме
со нашата црква во овие
тешки времиња, без оваа
помош. Одржувањето на
нашите македонски цркви
низ Онтарио и Канада е
многу важен приоритет
што сите треба да го
преземеме. Тие се важен
дел од сложувалката што не'
држи сите нас заедно и ја
негува нашата македонска
култура и јазик , надвор
од Република Македонија.
Ги поздравуваме сите во
Јован: Членовите на одборот нашата црква со раширени
на Св. Димитрија сакаат
раце и се надеваме дека
да им се заблагодарат на
ќе се видиме наскоро. Му
благодариме на весникот
сите во нашата македонска
Македонија, благодарам на
заедница и на другите
сите Македонци во Канада,
членови на заедницата од
околината на Торонто што и’ Америка и ширум светот.
помогнаа на нашата црква
со донации и поддршка,
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Такси Томче Битола

Доколку имате потреба од превоз од и до аеродромите во
Скопје, Солун, Софија, Приштина и други градови јавете се
кај Томче.
Такси превоз низ цела Македонија и надвор од неа
25 годишно искуство како професионален такси возач

Тел: 070 743 330

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

bozarovskistefo@aol.com
Phone: 416 -299-7710
Cell: 647-962-7710
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ВО ПРЕСРЕТ НА 1106- ГОДИШНИНАТА ОД СМРТТА НА КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ
( 840 – 27 јули - 916 Охрид - 2022 )
Кратко житие „Охидска легенда“ од Хоматијан.
За родното место и денот на
раѓањето во науката постојат
неколку хипотези. Највероватно е дека потекнува од
„средината на Македонските
Словени“. Роден е околу 840
г. а за родното место постоеле повеќе обиди да се поврзе со Моравија, Бугарија или
Пишува и уредува Грција. Но, согледувајќи го
Благица Дафовска
неговиот животен пат, земјата на Климент докажано е,
Оваа година, на 27 јули се дека е Македонија, а родниот
навршуваат 1106 години од град Охрид:
смртта на Охридскиот учител, книжевник, писател и „Охрид – градот прославен и светол,
прв македонски архиепископ
Свети Климент, основопо- со посветло име,приказната ја чува
ложник и патрон на Макеза нашиот учител,
донската православна црква.
Климент.
Навистина далечни години
не делат од неговата смрт, Со години поучувал,
пишувал и творел
но со неговиот лик и дело,тој
со неукост и со мрак
е тука,меѓу нас :
се борел.“...
„И сега славата Твоја не
грее,
Клименте мили, ти си
наш сјај
Ликот твој сега, пред
нас се смее
Името твое свето е, знај
!“
(„Песна за Св. Климент“,
Ратомир Гроздановски)

Ние,
како
македонски
христијани, каде и да сме,
гордо ќе му се поклониме за
неговиот придонес на културното поле за создавањето
на Сесловенската писменост
и книжевноста. По тој повод
со литературен прилог проследен со поетски творби од
наши поети ќе гоосветлиме
неговиот живот.
Ако се вратиме во историското минато при создавањето на словенската азбука и
писменост, овој епохален
настан за сите Словени што
се случи во 9 век, ќе видиме
дека е тесно поврзан со името на Св. Климтент. Неговиот
живот и дело претставуваат
неразделна целина од животниот пат на браќата Кирил и Методија. Податоци
добиваме од двете негови
житија: Пространо житие -од
архиепископот Теофилакт и

Овие поетски изливи и факти ќе ги согледаме преку
животниот пат на Св. Климент, кој од рани години
бил наклонет кон науката; а
како надарен и мудар човек
покасно ќе биде наречен- Чудотворец. Неговото образование и дејност се одвивале
во општествените услови на
9 и 10 век, кога средновековната зачауреност ги сопирала напредните идеи, држејќи
го општеството во мрак. Тогаш, со појавата на Климент
се означуваа крупни промени; тој ќе се заинтересира
за просветата и културниот
напредок во Македонија.
Уште од млади години ги
придружувал браќата Кирил
и Методи како нивни ученик
при патувањата во Моравија
и во Рим. Во 863 г. Климент
учествувал во подготовките на Моравската мисија
по барање на Моравскиот
кнез Ростислав кој сакал
да го шири христијанството
на словенски јазик бидејќи
гледал опасност од Латинско-германското свештенство со кое морал да се бори,
зашто:

„Ереси злобни среде
Моравија
тријазична ерес расшириле
голема тежина на нашите учители
им наметнале.“
Солунските браќа како мисионери биле спремни да им
се спротистават на ересите.
За Моравската мисија Кирил
го создал првото словенско
писмо; ја составил азбукатаглаголица.
„Во земјата Моравија настапија црни дни,Климент,
Наум, Горазд, Ангелариј,
тргнаа по патот со учителите
свои...“
... И среде Моравските Сло-

Климент и Наум ги ракоположил за свештеници а словенската писменост официјално
ја признал.
Во текот на мисионерската
дејност во Рим, 869 г. умира
Кирил. Климент со Методија
и другите ученици се враќаат
во Моравија и во Панонија,
Климент неуморно работи
при создавањето на училишта и цркви. Но, со смртта на Методија, 6 април,885
г, латинското свештенство
ја отфрла словенската богослужба од црквите, со тоа
обврските на Климент стануваат поголеми. Во тие тешки
денови Климент, Наум, Горазд, Сава и Ангелариј им се

Во чест на Климент: Учениците при МЦУ
„Св. Климент Охридски“ со учителката Б.
Дафовска Мај, 1992, Торонто.
вени развиле жива просветна дејност, а со воведувањето на словенскиот јазик во
богослужбата го истиснале
влијанието на германското
свештенство. Тие биле поразени и со големи обвинувања се обратиле кај папата
во Рим. Но кога нашите мисионери отишле воРим и
го запознале папата со важноста на словенскиот јазик,
биле поништени обвиненијата на ересите. Изненаден
од нивните знаења, папата
го одобрил нивното учење;

спротивставиле на непријателите и се соочуваат со
макотрпни прогонувања од
Моравија; враќајќи се преку
Белград, стигнале во Бугарија, во Преслав – престолнината на кнез Борис кој
имал потреба од учители во
просветата и богослужбата.
Но, Климент не сакал да остане во Преслав; се вратил
во Македонија; како учител
бил испратен во Кутмичевица, 886-887 г. Во своето родноместо неуморно работел
ширејќи ја просветата на Ма-

кедонските Словени; отворал училишта со употребата
на Глаголското писмо и до
крајот на својот живот им останал верен на своите учители Кирил и Методиј:
„Во Охрид, во
стара црква
со Кирилово
учење
си занесувал и старо
и младо, Клименте
!...“
Постои мислење дека
неговата желба го
влечела во Кутмичевица со цел да биде
поблиску до родниот
град Охрид. Вистински доказ на тоа е
неговото оснивање на
Охридската книжевна
школа.
„ ... Универзитет прв,
Македонски-Словенски отвори
на Балканот мракот го уништи,
Европа ја зачуди
!“
Низ универзитетот поминале
околу 3. 500 ученици со кои
Климент работел дење и
ноќе. Архиепископот Теофилакт вели:- „Не им даде сон
на очите свои, ниту дремка
на клепките свои.“
Во 893 г. бил востоличен
за прв епископ во Велика
Дремвица каде останал до
крајот на својот живот; го
просветувал неукото население и подготвувал учителски
кадар.Книжевната дејност
на Климент се развивала
заедно со неговата просветителска и преведувачка дејност. Познат е како надарен
писател и прв поет; автор на
Кирилицата. Напишал околу 50 дела: Поучни слова,
Пофални слова, и Житијата
на Кирл и Методи: „Панонски
легенди“ . Неговите дела
имаат голема историска
вредност, со нив започнува
книжевната историја на Јужните Словени.
Измачен од долгогодишната напорна работа врз создавањето на словенската

писменост и азбука на 27
јули 916 г. во родниот град
Охрид- Климент умира. Неговата смрт ја оплакуваа сите ,
бидејќи тој работеше 30 години ( 886-916). Тажна слика
и чувства преку плачот и лелекот на „долгата посмртна
поворка“, прикажана е од
поетот Панде Шикаловски во
песната:
СМРТТА НА КЛИМЕНТ
Мирис од темјан
на брегот манастирски
предвести ужас.
Штама по Девол и Кутмичевица.
Во Охрид, рој од свет
го целиваше лицето
восочно.
Камбаните седум дена
сееја жал по ридот
и земјата македонска.
Над Езерото пукна
небото,
Деницата падна на грбот
и го осветли ожалениот
народ.

Свети Климент погребен е
во манастирот „Св. Пантелејмон“ што го изградил за
време на неговиот живот. Во
историјата високо е отценето
неговото значење за развојот
на словенската писменост и
култура како генијален творец на Прв Словенски Универзитет, прв епископ кој ги
поставил темелите на Македонска Православна Црква.
Каде и да сме во светот, ние
се идентификуваме со неговото име. Во нашиот град
Торонто,култот за Климент
постои во МПЦ „Св. Климент
Охридски“,се слави и негува
преку училиштата за изучување и афирмација на македонскиот јазик застапен во
Интернационалната јазична
програма во TDSB и YRDSB
во Маркам, преку поетското
творештво на Литературното
друштво „Браќа Милдиновци“, со изведба на културни
манифестации и пошироко.
Б. Д. 2022, Торонто

Секоја сабота
од 9-10 на CHKT AM 1430
Tel. 905-265-2197
dimovskid@rogers.com
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California Restaurant
Specializing in European cuisine made
with love. Daily specials, soups, schnitzels, pasta & more...
CONTACT:
914 Pape Ave
Toronto, ON M4K 3V2
info@californiatoronto.ca
HOURS
Mon–Sun: 11am - 12am

Live music every Saturday
Book your table now!
https://californiarestobar.ca/

(416) 461-1251
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MACEDONIAN COOKING WITH SUE EASTWOOD
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Macedonian Cooking with Sue Eastwood

With summer here in Canada, Macedonians
along with everyone else, turn to the BBQ for
inspiration!
June welcomes us back to the garden, warm

Watermelon Salad

always line up at the Kebapi BBQ stand to
receive my paper plate with kebapi, minced
onion and Bukovska Piper ( spice from crushed
dry chilies and mint). Those were great times.
Here is my recipe to make your own.

Another Macedonian classic is the watermelon
salad. I put my own updated spin on it here.
The traditional way our ancestors would have
enjoyed a meal from watermelon, was to
enjoy it along with bread and belo sirenje (
feta cheese). Feta and watermelon combined
is very on trend around the world now in ﬁne
dining establishments. We take it up even
higher by adding balsamic reduction, fresh
sprouts, walnuts and blackberries. Serve this to
your backyard guests and really wow them.

Kebapcina

sunshine in our faces, ﬂowers, trees and leaves
gently swaying in the breeze. We don’t want
to go back inside after the long cold winter we
endured.
Macedonian Canadians make the most of their
outdoor space, most have an outdoor eating
and grilling area.

Bring the taste of Macedonia to your backyard
with Kebapcina. These are very popular
throughout the Balkans, particularly in
Macedonia.
Some of my best childhood memories are the
Macedonian picnics in the Toronto area on
weekends throughout the summer. I would

Ingredients:
500 gr each minced lamb and beef
1 ﬁnely chopped onion
3 gloves garlic, ﬁnely chopped
1 tsp baking soda
1/4 cup hot water
5 sprigs ﬁnely chopped parsley
, fresh mint handful
1 tbsp msg free vegeta.
Salt and pepper to taste.

Method
Mix all ingredients in a bowl, cover with saran
wrap, and let sit overnight in the refrigerator so
that the ﬂavours marinate.
Using both hands, form the little kebapcina.
Make sure to spray your grill with oil or cooking
spray so that they do not stick. Cook them
evenly until well done ( yes.. the traditional
Macedonian way is well done).
Serve them with roasted peppers, white cheese
( feta) minced onions and the Bukovska spice.
Pour a glass of chilled wine, sit back and relax.

FOLK ENSEMBLE ,,MAKEDONKA,,
ANNOUNCEMENT
WE ARE VERY EXCITED TO ANNOUNCE THAT WE ARE COMING BACK
FOR THE 2022/2023 DANCE SEASON. COME AND BE APART OF THE
MOST PRESTIGIOUS MACEDONIAN FOLKLORE GROUP IN NORTH
AMERICA. WE WILL BE CELEBRATING OUR 63RD SEASON AND WOULD
LOVE FOR YOU TO BE APART OF IT.
ALL DANCERS 4+ ARE WELCOME.
LOOKING FORWARD TO CARRYING ON MAKEDONKA’S LEGACY .

Happy outdoor cooking and living!
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Сеќавање на јунскиот крстозборот од пред неколку години
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МАКЕДОНСКА ЗАЕДНИЦА

Македонски Православен Календар 2022
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Подготвил Отец Сашо Целески, парохиски свештеник во МПЦ Св.Климент Охридски, Торонто
Macedonian Orthodox Calendar 2022 (by father Sasho Celeski)

Toll Free: 888-265-767
Local: 416-265-6867

www.canadianﬂowers.com
Design Studio, 3087 Kingston Road
Toronto, ON M1M 1P1
info@canadianaﬂowers.com

RUST CONTROL SYSTEM

The Third Generation of Naumovski’s Family Business

Nick Naumovski
905.821.0258

100 Emby Drive, Unit D, Streetsville - Mississauga, ON L5M 1H6
E:streetsvillekrown@gmail.com F:@krownrustcontrolstreetsville

PROTECT - MAINTAIN - SAVE

VICTIMS OF HOLOCAUST

ЈУНИ НИЗ ГОДИНИТЕ
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На 9 јуни 2018 година иницијативниот одбор за
изградба на нова македонска православна црква Св. Архангел Михаил во Лондон, Онтарио за првпат учествуваше на

мултикултурниот фестивал на градот. Организаторите на
македонската изложбена поставка г-ин Томе Арсовски и г-ин
Томе Стефановски прикажаа македонски древни традиционални фотографии, знамиња, носии, публицистика и друго,
сето тоа поткрепено со звуците на македонската народна
песна.

На 10 јуни 2018 година пензионерскиот клуб од
гратчето Вудбриџ (Woodbridge Macedonian Seniors Club) гo
одржа својот традиционален пикник кој беше посетен од
сите пензионери од клубот и пензионери од сите делови на
Македонија. На пикникот присуствуваше и новоизбраниот
парламентарец Мichal Tibollo со неговата сопруга Силвана
.Господин Tibollo беше член и на групата за признавање на
Република Македонија од страна на Канада.
На 7 јуни 2014 година во МПЦ Свети Климент Охридски во Торонто се одржа големиот Донаторски банкет за
обнова на најстарата МПЦ на Северноамериканскиот континент.Помеѓу почесните гости на банкетот присуствуваа:
претседателот Мендо Бакаловски со членовите на неговата
управа, Генералниот конзул на Република Макеоднија во
Торонто Драган Ѓурчевски, најголемиот досегашен донатор
Крис Стенвик со соспругата Лена од Triple A Cheese, како
продолжувач на мисијата на неговиот татко големиот пома-

гател и мисионер Коста Стенвик. Меѓу присутните беше и
претседателот на црковната управа од Св. Недла во Ајах
Дано Кочовски, претседателот на органзацијата Обединети
Македонци воКанада Мирче Шмагранов, претставници на
Леринското , Малопреспанското Здружение, црковниот Хор,
Ансамблот Македонка и многу други видни личности и организации.
Со своја програма се претстави Ансамблот Македонка раководен од Алек Петличков, а на кратко присутните беа поздравени и од претседателката на женската секција Јадранка
Стојановска. Благослов беше упатен и од црковните отци
Илија Димитриевски и Илија Донев.
На 10 јуни 1912 година во селото Црвена Вода,
Охридско, роден е Ванчо Николески еден од најпознатите
македонски писатели, претставник на првата повоена генерација македонски писатели за деца и младина. За своето
книжевно творештво, Николески бил добитник на повеќе книжевни награди, меѓу кои и наградите: „Климент Охридски“ и
„Младо поколение“.Во негова чест, Друштвото на писателите на Македонија ја доделува наградата „Ванчо Николески“
за книга за деца и млади. Починал на 15 април 1980 година
во Црвена Вода.
На 10/11 јуни 323 година п.н.е. починал Александар
III Македонски — крал на Македонија, еден од најголемите
војсководци и освојувачи на сите времиња. Роден бил во
Пела, 23. VII. 356 г. пр.н.е. Александар III Македонски (Велики) е македонски цар од династијата на Аргеади, син на
Филип II и на Олимпија, ќерка на молоскиот владетел Неоптолем, кој владеел од 336 до 323 пр.н.е. Александар бил
воспитуван и образован во духот на македонската аристократска традиција, во малото место Миеза, блиску до Бероја. Негов учител бил славниот филозофот Аристотел. На
македонскиот престол доаѓа по убиството на неговиот татко
Филип II, во 336 г. пр.н.е.
На 13 јуни 1894 година пуштена е во сообраќај железничката линија Битола - Солун.
На 15 јуни 1882 година во Кратово се родил Павел
Шатев (починал во Битола на 30 јануари 1951) истакнат
македонски револуционер и анархист, член на Гемиџиите
и еден од солунските атенатори. Подоцна станува еден од
основачите на ВМРО (Обединета), а по ослободувањето на
Македонија - прв министер за правосудство. Бил и слободен
ѕидар.
Со Гемиџиите во април 1903
година ја изведува својата
акција во Солун, копнеејќи за
еден друг свет, свет без госпо-

,,Оро Македонско,,

MACEDONIAN RADIO PROGRAM

Радио Програма
на македонски јазик
https://www.youtube.com/user/OroMakedonskoChicago

Oro Makedonsko

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

Boshko Rachovski - Pelisterski
810-335-5552
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дари и робови, во кој сите ќе живеат слободни и рамноправни. Шатев е задолжен да го потопи со динамит
францускиот брод „Гвадалкивир“. Оваа акција е успешно
извршена, при што бродот бил запален, а и сите патници
се спасени.На 27 октомври 1944 година е кооптиран за
делегат на АСНОМ, на Второто заседание на АСНОМ,
одржано на 30 декември 1944 година, е избран за член
на Президиумот на АСНОМ, а во април 1945 година станува прв министер за правосудство во првата Влада на
слободна Македонија. На таа функција останува една и
пол година, до изборот на нова влада, на 31 декември
1946 година.
На 17 јуни 1990 година во Скопје била основана
Внатрешната македонска револуционерна организација Демократска партија за македонско национално единство
(ВМРО-ДПМНЕ) — македонска конзервативна политичка
партија со демохристијанска идеологија. Претседател на
партијата е Христијан Мицкоски.
Името на партијата доаѓа од МРО, организација создадена во
1893. Партијата се смета себеси за идеолошки наследник на
истoрискoтo ВМРО. По смртта на Тито во 1980 започнал постепен процес на дезинтеграција на Југославија, а кон крајот
на декадата се појавиле првите почетоци на партискиот плурализам во Македонија. Дел од вратените иселеници, како и
новата генерација на македонски интелектуалци политички
се оформиле во духот на македонскиот национализам, барајќи независност на Македонија од југословенската федерација. Од овие нови политички струи, на 17 јуни 1990 се
формирала ВМРО-ДПМНЕ, која било правно регистрано на
5 август 1990 година.
-На 19 јуни 1913 година избива Тиквешкото востание
— организиран масовен народен вооружен отпор против српската окупација на Македонија и посрбувањето.
-На 20 јуни 1996 година во Брисел, Република Македонија и Европската унија, со размена на писма го прифатија
текстот на Спогодбата за соработка.
На 20 јуни започнува летото или Летната долгоденица на
северната хемисфера , а на јужната хемисфера започнува
зимата, односно краткоденицата.
На 24 јуни 1944 година Македонска делегација во состав: Методија Андонов - Ченто, Емануел Чучков и Кирил
Петрушев на Вис се среќаваат со Народниот комитет за ослободување на Југославијана чело со Јосип Броз Тито, на
средбата делегацијата го поставува прашањето за обединување на Македонија по ослободувањето од окупацијата.
Тито начелно се согласува, но не смета дека тоа треба да
биде непосредна задача.
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CANADIAN MACEDONIAN PLACE
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We strive to bring
the Macedonian and
Canadian cultures closer
together

Experience The 78th Annual
Macedonian Open Golf Tournament
STATION CREEK GOLF CLUB
DATE: TUESDAY, JULY 5, 2022

STATION CREEK GOLF CLUB – TUESDAY, JULY 5, 2022
REGISTRATION – 10AM | BBQ LUNCH – 11AM TO
12:15PM | SHOTGUN START – 1:30PM
COCKTAILS, DINNER, AUCTION, RAFFLE & AWARDS –
5:30PM
GOLF PACKAGE PRICING INCLUDES
• Registration
• Refreshments
• Range Balls
• Macedonian Lunch
• Green Fees
• Golf Cart
• Dinner with Macedonian Favourites
Golf package 18 & over includes $100 donation tax
receipt.
PRICING
Golf & Dinner – $250 each
Junior 17 & Under – $100 each
Hole Sponsorship North & South Courses: – $400
Other sponsorship opportunities are available. Please
contact us for more information.

Apartments for senior citizens 65+
Fully renovated one - bedroom suites with full kitchen
Bathroom with shower stall especially designed for seniors
Limited subsidy available, subject to eligibility
Balcony or patio walk out
Outdoor parking available
For more information please call at 416-755-9231
Zlatka Cokov or Margarita Donakovski
Amenities
Macedonian Place offers a lower lounge with a cozy ﬁreplace and bar over looking the
ravine. The ceiling has engraved walnut wood panels and a beautiful chandelier. There
are glass display cases with traditional folk costumes and artefacts as well as trophies
from the Macedonian Golf Tournament which ﬁrst took place in 1942. The Front Lounge
with a cozy ﬁreplace and three wall murals depicting the life in the “old country”,
provides a warm and inviting place to enjoy the day.
On the Main Floor next to the Lounge is the Entertainment Lounge/TV Room where
residents watch their favourite shows or sports games. Outside, the walkways and
gardens offer a lovely setting, set in an active area of East York, is within walking
distance of many facilities. The TTC stops at our door.

Nearby
•
•
•
•
•
•

Restaurants
Drug Stores
Banks
Beauty Salons
Bowling Alley
Transit Stops

850
O’ Connor Drive
Toronto On
M4B 3L6

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

*
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Real Estate specialist 45+years experience
Residential & Commercial investment

Најголемиот македонски
автомобилски парк во Канада
Јавете во COMSTOCK
кај Панде и Марко
Јадилебовски
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Comstock Auto Service Ltd
19652 ON-48, Mount Albert, ON L0G 1M0

► We are full-service Travel
Agency; call us for a hassle-free travel
experience.
► Flight Tickets - best deals to
Macedonia and all World destinations
► All Inclusive Packages
► Cruises – from Luxurious to
Aﬀordable
► Travel Insurance – for Canadians
and Visitors
►
Accommodations
►
Rent-a-Car

(905) 473-5625
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МАКЕДОНИЈА
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Funeral planning can get overwhelming, but you’re not alone. Our staff is here to support you and help you through your grief journey while
honoring your loved one. To help you get started, below is some helpful information. But please feel free to contact us with any questions.

ЗАБАВНА
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Афоризмите на Ташко Кубановски
►►
►►
►►
►►
►►
►►
►►
►►
►►
►►
►►

Срцето е богатство што не се продава и не се купува, само се подарува.
Колкава е среќата да бидеш на високо работно место – во домот на слепи и глувонеми.
На секој погреб свештеникот постапува како дворска будала. Сите плачат, а тој пее.
Многу рудари ги изгубија животите во златниот рудник таканаречен ,,пензионерски дом’’.
Колку си поблиску до црквата, толку си подалеку од бога.
Зар е тоа вкус?! При толку убави жени и луѓе, вие се сакате само себеси?
Бог е во срцата на оние што го бараат.
Бог е единствното суштество кое за да владее не мора да постои.
Погласно лелекаат оние што помалку тагуваат.
Иако едната нога ми е в’гроб, јас и понатаму сакам да живеам.Не е среќа да живееш, туку добро да живееш.

ВИЦОВИ
Ева 100% се Германци.
Французинот се спротиставил:
Другарите го прашуваат Трпе како – Кога гледам колку е убава Ева
и колку е прекрасен и фин Адам,
му е во брак.
Добредојдовте во Македонија
значи тие можат да бидат само
– Лошо, мислев дека Трпана ќе
државата:
готви како мајка ми, а испадна дека Французи и ништо друго.
која се граничи сама со себе;
Откако детално ја разгледал
пие како татко ми!
каде живеат убави жени, а
сликата, Македонецот пресекол:
наталитетот опаѓа;
– Тие се Македонци! Нели гледате
Многу повеќе
каде сите играат фудбал, а
дека се голи и боси, немаат ништо
Трпе:
победуваат во кошарка и ракомет;
за јадење освен едно јаболко, а
– Тато, запознај се со мојата
каде сите брзаат на работа, а никој
пак мислат дека се во рајот.
девојка, Трпана.
не стигнува на време;
А таткото:
каде невработените работат
Драги ме сакаш ли?
Јазично богатство
– Можеш ти многу, многу подобро,
најмногу;
не е за тебе.
каде на најплодната земја живеат
- Драги, ме сакаш ли?
Трпе и Трпана пијат утринско
Трпе:
луѓе кои гладуваат;
– Да!
кафенце и читаат весници:
– Тато, те молам не збори така
каде здравството е бесплатно, а
– А цигарите ќе откажеш ли за
– Трпе, знаеш што, ова
пред нејзе!
лечењето скапо;
– Не ти зборам тебе бе! На Трпана мене?
статистикава е чиста глупост.
Сиромашниот човек што
каде 8 часовното работно
– Да!
и зборам.
– Зошто?
отишол кај Господ
време, трае 12 часа од кои 5 се
– А пиењето?
– Пишува дека на поголемиот број
поминуваат во кафана;
– И него!
Адам и Ева биле
жени јазичното богатство им било
каде новинарите се слободни да
– А платата ќе ми ја даваш ли?
Македонци
од околу 500 збора.
напишат она што ќе им наредат;
Еден човек починал и отишол во
каде најбогати се оние кои никогаш Рајот. Таму го сретнал Бог и решил – Де бе Трпано, не се вознемирувај Французин, Германец и Македонец – Да!
се спречкале во Лувр пред сликата – Нема да одиш по туѓи жени?
ништо не работеле;
да го праша нешто што цел живот за глупости, можеби вашиот
– Нема!!
„Адам и Ева во рајската градина“.
капитал на зборови е мал, ама
каде светската криза има добиено го мачело:
– А животот би го дал ли за мене?
Германецот:
– Господи, зошто другите имаа
обртот е огромен.
државјанство;
– Секако! Зошто ми е таков живот?!
– Видете какви без совршени,
се, а јас немав ништо? Во текот
каде луѓето веруваат, а го пцујат
Извори Мотика и Вицотека
идеално извајани тела – Адам и
на целиот свој живот бев чесен,
Бога;
каде минатото се повторува секој
ден;
каде војните никогаш не се
завршуваат;
каде неписмени ја пишуваат
историјата;
каде секој секому се смешка, а
никој никому не му посакува добро;
каде судските постапки траат
подолго од животот;
каде поплавите се начин за
наводнување на земјиштето;
каде сметаат дека земјата повеќе
ќе напредува колку повеќе се
уназадува;
каде што сите мразат политика, а
сите имаат партиски книшки.

Добредојдовте во
Македонија (вистина)

НАПРАВИ
САМ
Во рубриката НАПРАВИ
САМ ќе се запознаете како
да направите дизајн, декорација, украс, нова облека, разни акцесорис за вас
лично или во вашиот дом.
Изработката на сите предмети е рачна и понекогаш
на машина за шиење. Материјалите кои се користат во
изработката на предметите и
облеката се веќе употребени
или постоечки во некој друг
дезен и вид, кој се разбира
не е повеќе потребен.

се мачев и живеев во долгови и
сиромаштија. Не требаше ли да ми
испратиш малку богатство?
Бог му одговорил:
– Секој ден ти праќав „Единствен
начин да се збогатиш без напор“,
„Големи приходи на интернет за
неколку часа“ и „Реален начин
да заработите 500 евра неделно
работејќи од дома“. Ти некогаш ги
проба ли?

Во брак

Рециклирањето е
број еден заштита на нашата планета и затоа да
бидеме инвентивни и да
направиме нешто убаво и
корисно!
Да почнеме:
Овојпат ќе ви покажам како
да ја репарирате(обновите)
старата икебана. Што ви е
потребно:
1. Икебана;
2. Зелено свилен материјал;
3. Шпенагли;
4. Ножици.
Икебаната ја купив од продавницата што ја викаме по
наше „Втора рака“и сигурна

КРАТКИ СОВЕТИ
КОИ ЌЕ ВИ ГО
НАПРАВАТ
ЛЕТОТО УШТЕ
ПООМИЛЕНО И
ПОПРИЈАТНО
Јадете лесна храна за
време на патувањето
Не се препорачува да консумирате
јадења што се подложни на
расипување при повисоки
температури. Разладени овошни
сокови, приготвени од свежо
овошје се практични за на пат како

сум стара е како Библија. Но,
јас ја репарирав и изгледа
денес прекрасно како да е
сега купена од продавница.
Што треба да направите?
Најпрвин ќе ги извадите
цвеќињата од стариот мов

освежување како за децата така
и за возрасните. Сепак, водата е
најдобар пијалак што ќе ја угаси
жедта.
Хигиената на прво
место
Понесете доволно влажни
марамчиња, затоа што на пат
сепак треба да се одржува
основната хигиена, па ако нема
вода, децата треба да ги избришат
рацете со марамчињата пред да
јадат.
На плажа
Пред да одите на летување, добро
проверете каква е плажата, дали
има сенки, каков е песокот, дали

кој е залапен на стиропорот.
Едно по едно внимателно ќе
ги потопите во млака вода во
која претходно сте ставиле
малку течен прашок
и омекнувач.

има тушеви и слично. Наутро
поминете околу два часа на
плажа, но никако не подоцна од
10-11часот, затоа што сонцето
помеѓу 10 и 17 часот е најсилно.
Детската кожа е осетлива на
сончевите зраци, како на оние
топлинските така и на УВА и УВБспектарот од повеќе причини. Па,
затоа, користете кремови со висок
процент на заштита од штетните
сончеви зраци.Доенчето до
шестиот месец не смее воопшто
да се сонча, а престојот на
плажа треба да се планира многу
внимателно. Детето треба да се
облече во памучна облека и да се
држи во ладовина или под чадор

Цветовите ќе ги исушите, Уживајте во секоја ваша
а мовта ќе ја исчистите идеја и креација!
со четка од стиропорот.
Потоа од свилениот зелен материјал кој го купив
од ДОЛАРАМА парче ќе
исечете округлесто и полека со шпенаглите ќе го
прицврстите врз стиропорот. Бидејќи веќе ги имате
дупчињата од цветовите
започнувате со декорација
на икебаната. Најпрвин
цвеќињата ги селектирате
и ги ставате листовите, па
белите рози и големите дол- Рубриката НАПРАВИ
ги цветови, и на крајот мали- САМ ви ја подготви
те бели цветчиња. Можете
Каролина Ристена крајот да ја прснете со
ска.
некој ваш омилен парфем.

за сонце, кој дава добра сенка.
На главата секогаш треба да му
ставате капа со штитник.
Очила за сонце
Како и кај возрасните, така
и на детските очи им треба
заштита од сончевата светлина,
поради честата појава на
воспаленија, кои се јавуваат по
подолг престој на сонце како
последица на дејствувањето на
ултравиолетовите зраци.
Облека и обувки
Облеката приспособете ја според
местото на летување. Ако одите
на море, земете комотна, широка

облека, која не ве стега и не е
припиена за телото. Најдобро е да
се избере облека од памук, која
лесно се пере, која е мека и нема
да ве нервира кога ќе се потите.
Прирачна аптека
Кога одите на одмор секогаш со
себе носете мала патна аптека.
Покрај крем, масло или лосион за
сончање, не треба да заборавите
средство против комарци, како
и кремови против каснувања.
Можете да земете и аналгетици
против болки. Исто така не
заборавајте витамини, ханзапласт,
алкохол и завој.Извор: Нова
Македонија
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SUCCESSFUL MACEDONIAN BUSINESSES

OLD MILL

PASTRY & DELI
WELCOME TO OLD MILL
PASTRY And DELI

Freshly
Baked Bread
and Pastries

Old Mill Cafe is an Eastern
European coffee shop
We serve freshly brewed
coffee, balkan-style hot
meals and delicious
desserts
Contact Address:

Contact Info:

Working Hours:

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

416.551.1779 / 416.519.0064
Email: info@oldmillpastry.ca

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

Come see me for

New and Pre-Owned

Acura vehicles,
mention the newspaper
and receive a free gift!

acurapickering.com

Jim Vasilevski

General Sales Manager
Cell phone:

416-258-6654

(905) 428-8888 Ext 2233

Email: jimv@acurapickering.com

575 Kingston Rd, Pickering, ON
L1V3N7

