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Christ Is Risen, 
He Is Risen Indeed!

Hristos Voskrese!
Navistina Voskrese!



 

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

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

,,Македонија’’, колумнист
Генерален Конзулат на 
Р.Македонија -Торонто,
Амбасада на Р. Македо-
нија – Отава
Мето Колоски - 
вести од Обединетата 
Македонска Дијаспора

Бил Николов 
за  Македонското 
Меѓународно движење за 
човекови права

Никола Петковски - 
креатор на крстозборот за 

весникот ,,Македонија’’
Ѓорѓи Николов - за 
рубриката ,,Читателско 
ќоше’’
Марија Ангелевски - 
’’Рецепти со Марија’’
Зоран Андоновски – 
соработник,
Ташко Кубановски - 
за рубриката ,,Афоризми’’
Зоран Карапанчев - 
фотографер, соработник  
Боне Темелков
Специјални Дописници:
Од Мала Преспа, 
Албанија известува 

Васил Стерјовски
Од Тирана и Голо Брдо 
известува 
Никола Ѓурѓај
Од Бугарија за весникот 
Македонија: Стојко 
Стојков 
Блага Дафовска 
во рубриката 
,,++++Поезија со 
повод,,
Славе Катин 
Колумнисти:
Горнан Јовановски
Диме Костов

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.
За информации контактирајте не’ на:
Тел: 905-625-9129
Мобилен: 416-827-0954
E-mail:  macedonia.canada@yahoo.com
http://www.macedonianewspaper.com/
facebook: Macedonia Newspaper

 Ви благодариме.
Поздрав,

 со почит од уредникот
Соња Лозановска

The Macedonian 
Orthodox 
Cathedral 

"St. Clement of 
Ohrid"

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

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

E-mail: info@stclementofohrid.com

St Ilija Macedonian 
Orthodox Church

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

St. Dimitrija 
Solunski 

Macedonian 
Orthodox Church

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

St Nedela 
Macedonian 

Orthodox Church
485 Bayly St W, Ajax, 

ON L1S 6M7
(905) 426-5355

St. Nicholas 
Macedonian 

Orthodox Church
5225 Howard Ave, Windsor, 

ON N9A 6Z6
(519) 966-6257

St. Naum of Ohrid 
Macedonian 

Orthodox Church
1150 Stone Church Rd E, 

Hamilton, ON L8W
(905) 387-0111

Macedonian 
Orthodox Church 

St. Arhangel 
Michael, 

Phoenix Arizona.
22815 W Sierra Ridge Way   

Wittmann Arizona 85361-8774

CANADIAN 
MACEDONIAN 

PLACE
850 O’Connor Drive, 

Toronto, Ontario, 
Canada M4B 3L6
Ph: 416.755.9231

E: zcokov@
canadianmacedonianplace.com

E: mdonakovski@
canadianmacedonianplace.com

California Bar & 
Grill

914 Pape Avenue
Toronto, ON M4K 3V2

East York
Canadiana Flowers 

Eglinton Square
www.torontofl orist.com

(416) 265-6867
Najdova Vera Dr

2390 Eglinton Ave E, 
Scarborough, ON M1K 2P5

416-750-0200

The Mechanics 
Shop

79 Winter Ave
(416) 267-6033

Coffee Time Donuts
371 Old Kingston Rd, 

Scarborough, ON M1C 1B7

Lucas Automotive 
Services

6456 Kingston Rd, 
Scarborough, ON M1C 1L4

lucasautomotive.ca
(416) 284-199

Stari Grad
3862 Bloor St W, Toronto, ON 

M9B 1K9
starigrad.ca

(416) 916-2075
Markland Wood 

Pharmacy
4335 Bloor St W, Etobicoke, 

ON M9C 2A5

Old Mill Pastry 
Mississauga

9780 Burnhamthorpe Rd. W.
Mississauga, Ontario

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

Mississauga, ON L5A 2Y5
royalmeats.com
(905) 279-3261
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,,Македонија за Македонија’’
Почитувани Македонци, драги пријатели на 
македонската земја и народ,
сеедно дали  да сте родени и пораснати во  
Македонија, Канада, САД...  
Света порака е:  Да ja зачуваме традицијата, 
нашите вечни и национални придобивки, да ги 
поддржиме македонските вредности во Канада и 
САД.
ЗАТОА БЕЗ ДВОУМЕЊЕ:
- Запишете ги вашите деца во македонски училишта, 
а доколку не ја читате македонската азбука
никогаш не е доцна да ја научите - јазикот и писмото 
се наша татковина.
- Зачленете ги децата во фолклорните групи во заедницата, 
другарувањето и
стекнатите пријателства се непроценливи, 
а поколенијата вечно ќе ви благодарат.
- Читајте, гледајте и слушајте г-i македонските медиуми.
Патувајте до Македонија со билети купени 
во македонска туристичка агенција.
- Подарете и помолете се во македонските цркви и така се 
пренесува традицијата.
- Купувајте македонски сирења.
- Наздравете со македонски вина и ракии. 
- Слушајте македонска музика, срцата повесело 
бијат во наш ритам.
- Побарајте го вкусот на традицијата во македонските продавници.
- Пазарете куќа или стан со македонски посредник.
- Одберете автомобил од македонски продавач.
- Квалитетот на месото е најдобар кога ви го 
препорачал Македонец.
-Прославете ги посебните моменти во македонски ресторан 
и  уживајте во домаќинското Добродојде.
- Еднаш месечно побарајте го весникот ,,Македонија,, кај сите 
погоре споменати - сигурно ќе го најдете.

"Macedonia for Macedonia "

Dear fellow Macedonians, dear friends of the Macedonian people and 
country; whether you were born and raised in Macedonia, Canada, or 
the United States.

The holy message is: Preserve the tradition along 
with our enduring, national achievements. 
Support Macedonian values in Canada and the United 
States.
THEREFORE, WITHOUT ANY HESITATION:

- Enrol your children in Macedonian schools. Also, if you do not read 
Macedonian Aphabet, it is never too late to learn - our language 
and alphabet are our homeland.
- Enrol your children in folk groups in the community where they can 
socialize and make everlasting friendships. Our future generations will 
forever thank you.
- Read, watch, and listen to the Macedonian media.
-Travel to Macedonia with tickets purchased from the Macedonian 
travel agencies.
- Pray and donate to the Macedonian churches; this also shows love 
and care for the tradition.
- Buy Macedonian cheese.
- Toast with Macedonian wines and brandies.
-  Listen to Macedonian music, our hearts beat merrier in our rhythm.
-  Ask for a taste of tradition at the Macedonian stores.
-  Buy a house or apartment with Macedonian realtor.
- Purchase a car from a Macedonian salesperson.
- The quality of meat is best when recommend by Macedonians.
- Celebrate special events in Macedonian restaurants
and enjoy Macedonian hospitality.
- Once a month, look for the newspaper “Macedonia” at the above 
mentioned venues – you will surely fi nd it.
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Влатко Ѓорчев: Кога 
Германија ќе каже дека 

сме нула – тоа е повеќе од 
резил

Кога германските ивестито-
ри од водечката европска 
економија ни кажуваат дека 
оваа влада создала нула 
економски услови и даваат 
оценка нула имаме проблем. 
Поради тоа имаме ситуација 
каде никој нема намера да 
инвестира во Македонија, 
изјави во емисијата Отворе-
но на Алфа Теллевизија пра-
теникот од ВМРО-ДПМНЕ 
Влатко Ѓорчев.
Германците се покажаа 
многу дарежливи. Му 
дадоа нула на Зоран и 
тајфата, а можеше да биде 
и полошо. Минус нула или 
минус две нули. Ако не 
беше така, младите ќе си 
ги носеа чевлите наместо 
да ги оставаат пред Влада-
та на Заев и да се иселува-
ат каде очи таму глава.

Силјановска потпиша 
кандидатура за 

претседател на Северна 
Македонија

Силјановска не знае каде е, 
тоа е факт. Таа е загубена 
во политиката на деструк-
ција на Мицковски која ја 
следи, велат од владејачка-
та партија СДСМ. Додава-
ат дека претседателската 
кандидатка не е искрена и е 
лицемерна пред граѓаните и 
пред јавноста. “Силјановска 
пред граѓаните вели дека 
не го признава и нема да го 
користи уставното име на 
државата. Но, официјален 
документ потврдува дека 
таа се потпишала на канди-
датура за претседател на 
Република Северна Маке-
донија“, се наведува во со-
општението на СДСМ.  Спо-
ред СДСМ, неприфатливо е 
претседателски кандидат да 
ги манипулира гласачите, да 
говори едно, а друго да пра-
ви и сметаат дека граѓаните 
нема да дозволат, како шгто 
велат, лицемери и партиски 
послушници да застанат  на 
чело на државата.
А бре овие од СДСМ забе-
гаа до крај. Не може пота-
му. Човек и со минимум 
мозок знае дека формулар 
кој таа го потпишала 
(официјален документ) е 
единствен, нема друг со 
друго име на државата. Во 
свое време Гоце делчев 
се запишал во военото 

училиште како Бугарин. 
Тоа го користат бугарските 
историчари и тврдат дека 
тој бил Бугарин. А дали тој 
ќе можеше да се запише 
во бугарското училиштето 
како Македонец?

За реисот Сулејман Реџепи 
ние сме див народ

Во Јавното обвинителство 
пристигнала документација-
та од МВР во случајот со 
реисот Сулејман Реџепи про-
тив кого Хелсиншкиот коми-
тет поднесе кривична прија-
ва поради говор на омраза. 
Реџепи на поставувањето на 
камен-темелник на џамијата 
во скопското село Арнакија 
изрече навреди за македон-
скиот народ што крена лави-
на од реакции и загриженост 
дека поглаварот на Ислам-
ската верска заедница (ИВЗ) 
запали фитиљ како сериоз-
на закана за соживотот во 
земјата и дека шири верска 
и национална нетрпеливост. 
“Нам не ни пречи да градат 
цркви, но никогаш нема да 
молчиме кога не попречува-
ат во градењето на џамии-
те. Замислете вие со каков 
див народ живеееме. Овие 
се безпримерен див народ, 
затоа немаат идентитет и 
нема да имаат никогаш, без 
разлика дека ние сакаме да 
им помогнеме. Не се помага 
бездушниот, не се освесту-

ва“ – изјави првиот човек на 
ИВЗ, а подоцна се правдаше 
дека бил погрешно протолку-
ван, односно дека неговата 
изјава била извадена од кон-
текст. Наводно дека квали-
фикациите див и непримерен 
народ без идентитет не се 
однесувале на Македонците 
туку само на жителите од се-
лото Лажец.
Ние навистина сме див 
и непримерен народ. 
Попуштаме и каде треба 
и каде не треба. Меѓу  
нас сеуште, во дваесет и 
првиот век крвната освета 
сеуште цвета. Малцинства-
та во Македонија немаат 
никакви права. Дури нема 
ниту официјална реакција 
од сеуште Македонската 
православна црква. Сигу-
рен сум дека таму се пре-
зафатени со новото име 
на нашата црква. Исклучок 
направи повардарскиот 
архиереј Агатангел со ко-
лумна во Нова Македонија. 
Се извинувам. Кое ќе биде 
новото име на најстариот 
македонски весник?  Се-
верна Нова Македонија? 
Ако дојде нож до коска ќе 
го прифатиме и тоа!

Заев: Постои иницијатива 
за размена на споменици 

со Атина
Премиерот Заев во својот 
неодамнешен краток разго-

вор со новинската агенција 
Франс Прес, меѓу другото 
откри дека постојат контакти 
помеѓу официјално Скопје и 
официјална Атина за разме-
на на споменици и други 
дела кои во земјата асоцира-
ат на хеленската култура од 
античкиот период. “Има ини-
цијативи за институцијална 
размена на споменици, како 
размена на подароци меѓу 
двете пријателски земји“ 
рече Заев без да го објасни 
дополнително својот одго-
вор. Според Преспанскиот 
договор, од Скопје се бара 
да го преиспита статусот на 
спомениците кои потекнува-
ат од грчката историјја. Гово-
рејќи за АФП, Заев рече дека 
метални плакати ќе бидат по-
ставени пред некои локации 
за да “појаснат дека тоа е 
дел од глобалното културно 
наследство“.
Многу интересно. Ние оста-
навме без историја. А бевме 
во библијата кога Грците ги 
немаше никаде во тој свет. 
Александар беше Грк, а им 
објави војна на грчките др-
жавчиња и ги покори многу 
лесно за да продолжи со 
освојување на светот. Има-
ше ли тој ум во главата да му 
објави војна на свој народ? 
Зошто плакати на спомени-
ците со кои ќе се објаснува 
глобалното културно наслед-
ство. Ако тоа наследство е 
глобално, зошто Грците ба-
раат да се постават тие пла-
кати. Јас немам одговор на 
тоа. Ќе го најдете  во Прес-
панскиот договор на човече-
то Зоранчо Заев и Николче 
Димитров.
Најчевска:Треба да се прочи-
сти Јавното обвинителство

Професорката Мирјана Нај-
чевска во тв емисијата “Само 
вистина“ изјави дека Јав-
ното обвинителство треба 
да стане се’ понезависно, а 
Специјалното обвинителство 
има одреден рок на траење 
кој треба да му заврши и да 
се самораспушти. Најчевска 
рече дека доколку продол-
жиме вака со правење на 
паралелни структури ќе го 
изгубиме моментумот на ви-
стинско градење на правната 
држава преку зацврстување 
на институциите  кои веќе 
ги имаме. Значи треба да се 
прочисти Јавното обвини-
телство дефинитивно. Треба 
да се направи што е можно 
понезависно и треба да се 
направи моќно. Значи Јавно 
обвинителство кое ќе може 
да се избори со криминалот, 
посебно со криминалот и 
казнивоста на високи функ-
ционери во власта, истакна 
професорката Најчевска. 
(Курир)
Не можам да ја разберам 
професорката Најческа. 
Премиерот Заев секој ден 
не убедува дека сега Ма-
кедонија е правна држава. 
Професорката Најчевска 
вели дека Јавното обви-
нителство треба да се 
направи што е можно по-
независно и треба да се 
направи моќно. Колку јас 
можам да разберам, спо-
ред Најчевска, Македонија 
има зависно Јавно обви-
нителство и нема сила да 
се бори со олигарсите на 
Заев. Зошто помалку за-
висно, а не незавсно обви-
нителство?

Танас Јовановски

Низ деновите од месец април

Carpet Installation
Delivery and Installation your new carpet to your home.
Repairing and removing carpet at a reasonable price.

If you require carpet and underpad I can provide at an affordable price.
Please call me for FREE Estimate.

Contact us: 
cell: 647-406-4500      

Македонска Заедница

Претседателски избори 2019
Првиот круг од претседателските избори помина со досега најнизок одзив споредено со претходните изборни циклуси 

за избор на шеф на државата.
Според последните податоци што ги објави ДИК одѕивот 
во првиот круг на Претседателските избори изнесуваше 
41,82 отсто или на гласање излегле 755,816 граѓани.
На првите непосредни претседателски избори во 1994 
година на гласање излегоа 1.053.761 граѓани, а за шеф 
на државата беше избран Киро Глигоров  со освоени 
715.087 гласови.
Неговиот наследник Борис Трајковски во 1999 година 
беше избран со 582,808 гласови, а на гласање излегоа 
1.112.703 граѓани.
Следниот претседател Бранко Црвенковски во 2014 
година беше избран со гласовите на 550.317 граѓани од 
вкупно излезените 909.289 граѓани.
Ѓорѓе Иванов во 2009 градина кога за прв пат беше 
избран за претседател доби поддршка од 453,616 граѓа-
ни, а вкупно на гласање излегоа 764.039.
Вториот мандат во 2014 година Иванов го освои со 
534.910 гласови, од вкупно излезените 967.676 граѓани.
Новиот претседател на државата ќе се избира во 
вториот круг што треба да се одржи на 5 мај. Граѓаните 
ќе избираат меѓу двајцата кандидати кои во првиот круг 
освоија најмногу гласови Стево Пендаровски и Гордана 
Силјановска Давкова. За да биде избран новиот шеф 
на државата, на гласање ќе треба да излезат повеќе 
од 40 отсто од запишаните избирачи, односно 723.253 
гласачи.

Солза Грчева (Глас за  Македонија): ,,Немојте бесот за 
малата излезност да го истурате врз нас и народот. По-
гледајте се најпрво самите себе, односно своите партии. 
Колку пратеници изгласаа Северна? Кој не излегуваше од 
Собрание? Меморијата ви е избришана или пак немојте 
ве молам повеќе никогаш, ама баш никогаш да глумите 
“патриоти“. Си ја проголтавте Северна без проблем!
А за СДС ич да не зборувам. Тие се барем јасно прочитани 
дури и од нивните кои сега дебело ги казнија. И со право!

Тодор Петров (Светски Македонски Конгрес): СМК кон-
статира мала излезеност на претседателските избори по-
ради отпор против Владата за суспензија на резултатите 
од референдумот одржан на 30 септември 2018 година и 
барањето за распуштање на Собранието и истовремено 
одржување на претседателските и парламентарните избо-
ри со техничка влада заради доверба во регуларноста на 
изборната постапка.
СМК бара надлежните државни органи да ги избришат 
сите Косовари и во книгата на државјани и во избирачкиот 
список на Република Македонија, посебно оние 150.000 и 
од нив генерираните кои беа запишани во книгата на ма-
кедонски државјани во 1994 година за да успее повторно 
организираниот попис поради бојкот на пописот во 1991 
година од страна на Албанците, имајќи предвид дека со 
овие Косовари се манипулира при секои избори и попис 
на населението во Република Македонија!

Игор Јанев: Професорот по меѓународно право Игор Ја-
нев кој долги години се занимава со прашањето на името 
јавно побара поддршка за својата колешка Гордана Сиља-
новска Давкова.
Јанев, кој предава на Институтот за меѓународна политика 
во Белград и кој се залага името да се реши во системот 
на Обединетите Нации од македонските граѓани бара да 
се гласа за Сиљановска. Предходно дел од медиумите 
пренесоа изјава на Сиљановска која вели дека е во кон-
такт со водечкиот македонски експерт за Обединетите 
Нации.
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Возљубени духовни чеда, 

Денес го славиме Христово-
то воскресение од мртвите, 
денот на кој Изворот на жи-
вотот ја победи смртта и на 
таинствен начин го обнови и 
спаси целото Негово созда-
ние.Обновата и спасението 
беа во центарот на божан-
скиот Домострој и основната 
причина за Христовата жр-
тва на крстот. Тој дојде да го 
разреши првородениoт грев 
и да ја поништи клетвата на 
законот под која човештвото 
со генерации пребиваше во 
стегите на осуда и ропство. 
Христос дојде да го исправи 
“паднатиот Адам” и да ни ја 
покаже радоста и убавина-
тана новата творба (Откр. 
21:5). Со Неговото дело на 
крстот, Христос, смртта ја по-
беди, демоните ги порази и 
ширум ги отвори портите на 
спасението. Злите сили мис-
леа дека го убија Синот божји 
и “триеја раце” задоволни од 
тоа што Го доведоа до смрт 
на крст. Но Христос, токму 
преку смртта ја победи смрт-
та; преку нивниот малицио-
зен демонски план за Негово 
погубување и поробување 
на созданието, Тој го испо-
лни божанскиот алтруис-
тички план за вечна победа 
и спасение на сите. Токму 
затоаХристовото воскресе-
ние од мртвите е суштина на 
христијанската вера и центар 
на нашиот литургиски живот.

Чеда мои во Христа 
Воскреснатиот,

Откако Го осудија и распнаа 
на Крстот, Христовите уче-
ници се разбегаа во страв и 
несигурност. Сè изгледаше 
безнадежно зашто им го по-
губија учителот. Но духов-
ната реалност, драги мои, 
не е секогаш јасно видлива 
веднаш. Сè не е онака како 
што изгледа, зашто на тре-
тиот ден Христос воскресна 
од мртвите. Во првиот ден 
од седмицата Марија Магда-
лена и другата Марија (Матеј 
28:1), отидоа до гробница-
та каде што Христос беше 
положен за да Го миросаат 
(Лука 24:1). Во отворениот и 
празен гроб, наместо тело-
то Хростово, тие наидоа на 
ангел небесен кој им ја со-
општи радосната вест (Матеј 
28:7) и тие веднаш отрчаа да 
им навестат на апостолите. 
Овде, драги мои, не станува 
збор за просто телесно во-
скресение како она на Лазар 
кого Христос го воскресна од 
мртвите(Јован 11:38-44). Ла-

заревото воскресение беше 
не повеќе од пробудување 
и, на некој начин, продолжу-
вање на неговиот живот за 
одредено време, зашто тој 
повторно почина. Христовото 
воскресение пак, е онтолош-
ка преобразба на човечкото 
битие. Тоа е трансформација 
која не подлежи на сегашни-
те физички закони за време, 
простор и материја. Кога 
Христос се појави насреде 
собата која апостолите ја беа 
заклучиле од страв, Тој пока-
жа кон нова димензија на по-
стоење (Јован 20:19.26). Апо-
столите можеа да го допрат а 
сепак, ѕидовите не можеа да 
го задржат. Христос се по-
кажа во својот богочовечки 
прославен лик, укажувајќи 
на нашиот иден статус: како 
што Тој воскресна така и ние 
ќе воскреснеме и ќе бидеме 
слични на Него (1 Јован 3:2). 
Тогаш ќе се исполни и заок-
ружи процесот на создавање 
а ние ќе станеме Негов образ 
и подобие во целата смисла 
и полнота.

Возљубени во Господа,

Најголемата жртва која некој-
може да ја стори од љубов, е 
да го положи својот живот за 
ближниотсвој (Јован 15:13). 
А Христос, го даде својот 
живот за целото човештво 
(Јован 3:16). Христос, драги 
мои, немаше никаква по-
треба од распнување или 
воскресение. Тој е Логосот 
божји, вечното Слово и Му-
дрост божја. Тој е совечен 

со Отецот и Св. Дух. Преку 
Него сè е создадено и во 
Него сè се одржува (Колосја-
ните 1:15-17). Распетието и 
воскресението, пак, се дел 
од Неговото неизмерно чо-
векољубие. Тие се дел од 
Неговиот план да ја исполни 
целата праведност, а нам да 
ни подари избавување од 
гревовите. Словото божјо 
стана вистински човек за во 
личноста на Исус Христос да 
може во сè да се поистовети 
со нас вклучувајќи ја и смрт-
та. Како што Тој целосно се 
поистовети со нас во нашата 
слабост, така и ние целосно 
можеме да се поистоветиме 
со Него во Неговата победа. 
Станувајќи како нас, човек, 
нè удостои и ние да станеме 
како Него, обожени Негови 
созданија. После Неговата 
смрт на крстот, Христосисто 
така се симна и во адот каде 
што им ја навести Радосната 
Вест и на оние кои предход-
но починалеи со тоа покажа 
дека е Господар над живите 
и над мртвите подеднакво. 
После ова Негово дело на 
избавување, тој ја избриша 
поделбата на живи и мр-
тви, зашто преку Неговата 
победа, сите живееме во 
слободата чекајќи го оства-
рувањето на нашата надеж, 
воскресение од мртвите и 
живот вечен.

Мили мои духовни чеда,

Страдањата Христови не 
треба да се сведат един-
ствено нa настаните од по-

следните денови непосредно 
пред Неговото распнување. 
Целиот Христов живот, уште 
од Неговото раѓање во Вит-
леем, претставува Негова 
жртва кон Бога. Преку сите 
денови од својот земен жи-
вот, Христос на Бог Отецот 
му принесуваше совршена 
жртва на послушност и све-
тост која кулуминираше со 
послушност до смрт на крс-
тот. Првиот Адам се одлучи 
за непослушност и заради 
неговото своеволие, постра-
да тој и сите по него. Вториот 
Адам, пак, Христос, по своја 
волјадоброволно страдаше 
преку послушност до смрт 
на крстот и на тој начин ја 
исправи грешката на праро-
дителите. Преку страдањата 
и послушноста, Христос го 
победи светот, ја победи и 
смртта. Во Неговата победа 
и ние победуваме. Од Него-
вите страдања ние се издига-
ме. И кога страдаме, знаеме 
дека прв Тој за нас страдаше. 
Нашите страдања се за наше 
спасение, а Тој страдаше за 
слободата на сите нас. Токму 
затоа воскресението треба 
да ни биде не само настан 
на кој се сеќаваме на ден Ве-
лигден, туку реалност која ја 
живееме секојдневно, зашто 
ни укажува на тоадека после 
страдањата следуваат по-
бедата и воскресението. Па 
така ако Христос, основачот 
на нашата вера е победник 
над смртта, тогаш и ние кои 
со Него страдаме подвизу-
вајќи се во послушност, заед-
но со Него сме и победници 
(16:20-33).

Драги браќа и сестри, 

Живееме во свет во кој зара-
ди масовните медиуми и со-
цијалните мрежи со голема 
брзина дознаваме за настани 
насекаде во светот. Покрај 
оние добрите, до нас секојд-
невно допираат и извештаи 
за војни, убиства,терорис-
тички напади, злоупотреба 
на власт и сл. Безнадежност 
и очај насекаде по светот. 
Многу е лесно читајќи и слу-
шајќи за ваквите нешта, да 
се разочараме и да го загу-
биме фокусот на нашиот по-
двиг. Токму затоа, потребно 
е константно да се потсету-
ваме дека ние припаѓаме на 
реално тело Христово кое е 
не апстрактно, распрскано 
насекаде по светот, туку ре-
ално опипливо – тоа е наша-
та локална заедница. Само 
во нашата заедница ние ре-
ално можеме да учествуваме 
во надежта и победата над 
неправдите во светот. На 
тоа не потсетува и Светата 
Евхаристија. Иако сме дел 
од глобално христијанско 
семејство, сепак, нашиот 
подвиг и нашето спасение 
конкретно се случуваат во 
помесната заедница каде 

практично црквуваме. Голе-
миот литургиски богослов, 
св. Никола Кавасила нè поу-
чува дека не може да постои 
живот во Христа доколку ние 
не учествуваме во Светата 
Тајна Евхаристија која ни се 
нуди на богослужбите токму 
во нашата заедница. Един-
ствено тука, преку учество во 
Светата Причест, ние се еди-
ниме со Христа и заедно со 
Него го победуваме светот.

Возљубени во Христа 
Спасителот, 

Вистинската радост почива 
врз верата во Христовата 
жртва на крстот. Вистинска-
та надеж е во Светиот кој 
страдаше за човештвото. Ви-
стинскиот мир призлегува од 
Христос кој го победи светот. 
Вистинскиот живот извира 
од Воскреснатиот и вечно 
Живиот Спасител. Затоа, 
радувајте се за совршената 
Пасха Христова! Радувајте 
за победата над победите! 
Радувајте се за воскресе-
нието од мртвите! Христос 
воскресна од мртвите, со 
смртта смртта ја победи, и на 
сите нас кои во Него верува-
ме, вечен живот ни подари!

ХРИСТОС ВОСКРЕСНА – НАВИСТИНА ВОСКРЕСНА!

Со Божји благослов,

МИТРОПОЛИТ
 НА АМЕРИКАНСКО-КАНАДСКАТА

МАКЕДОНСКА ПРАВОСЛАВНА ЕПАРХИЈА
 Г. МЕТОДИЈ

M A K E D O N S K A  P R A V O S L A V N A  C R K V A 
OHRIDSKA  ARHIEPISKOPIJA

       MACEDONIAN ORTHODOX CHURCH - OHRID ARCHBISHOPRY

AMERIKANSKO-KANADSKA MAKEDONSKA
PRAVOSLAVNA EPARHIJA  

  AMERICAN - CANADIAN MACEDONIAN ORTHODOX DIOCESE 
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AS9100C & ISO9001:2008 Certified

VAC DEVELOPMENTS LTD

2270 Bristol Circle, oakville Ontario L6H 5S3

Bill Hristovski

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

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

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

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

Manual Machinist
Oakville, ON • Full-time

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

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

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

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

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

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

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

passion and enthusiasm for manufacturing quality products.

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

VAC Developments Ltd careers

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

http://www.vacdev.com
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Само ден по денот на лагата 
и шегата во Македонија, спо-
ред премиерот Заев се случи 
историска средба, односно 
престолнината на Македо-
нија – Скопје ја посети грч-
киот премиер Алекса Ципрас. 
За време на посетата сведо-
ци бевме на многу гушкања, 
бакнувања и лигавења меѓу 
двата премиери на двете 
“пријателски“ соседни земји. 
Не еднаш туку повеќепати 
Заев ја нарекуваше средбата 
историска без да рече ниту 
збор зошто порано не се слу-
чила таква средба. Ако Заев 
го преќути тоа, јас не, но прво 
за историската средба.
Авионот на грчкиот премиер 
слета на аеродромот (не-
знам кое име го носи сега) со 
закаснување. Ципрас излезе 
прв и почна гушкањето. Зо-
ранчо направи дури и селфи, 
а потоа му ги претстави сите 
министри од неговата влада 
облечени во сино (сината 
боја е грчка нели?. Почнаа 
и поздравните говори каде 
меѓусебно се испофалија 
Заев и Ципрас. Никогаш во 
животот не сум слушал тол-
ку лош превод од друг јазик. 
Незнам дали преведувачот 

нема доволно познавање 
на грчкиот јазик или пак се 
плашеше да не погреши и да 
заврши во Шутка (затворот). 
Историска посета број 1: 
Таман и да не беше “исто-
риска“ кога во посета на 
земјата доаѓа премиер на 
друга земја има и протокол 
како тоа се одвива. Оваа по-
сета на Ципрас како да не 
беше протоколарна, а Заев 
вели дека била историска. 
Немаше интонирање на на-
ционалната химна на Маке-
донија. Од што се плашеше 
македонскиот премиер? Од 
Гоце Делчев кој е роден во 
Егејска Македонија? Денес 
над Македонија се раѓа ново 
сонце на слободата? Макед-
донците се борат за своите 
правдини? Одговор може да 
даде премиерот и никој друг. 
Нели тој се’ што работи е 
транспарентно?
Историска посета број 2: 
Исто така, кога доаѓа висок 
гостин од друга земја, про-
токоларно е дочекан од по-
чесна гарда на земјата, во 
случајот Македонија. Тоа не 
се случи. Ниту пак има објас-
нување. Мое објаснување, 
што не мора да биде точно, 
сигурно дека униформите на 
македонско-албанската ар-
мија  сеуште не се прилаго-
дени на новото време. Сакам 
да речам дека сеуште на нив 
стои Армија на Република 
Македонија. Зоштто им зема 
толку долго време да ја завр-
шат оваа работа само Гос-
под и Заев знаат. Се’ друго 
што е македонско променија 
со брзината на светлината!
Историска посета број 3: Во 

своето обраќање до јавноста 
за мене големо изненаду-
вање беа следните зборови 
на Заев: “политичарите мора 
да водат сметка за избирачи-
те. Политичарите не смеат 
да работаат против нивната 
волја“. Да се чудиш и да не 
веруваш. Зоранчо Заев од 
неговото доаѓање на власт 
ништо друго не направил 
освен работа против волјата 
на македонските избирачи 
кои и така со мнозинство не 
гласаа за него. А колку мно-
гу ја испрекршил волјата на 
мнозинството македонски 
избирачи не сакам да навле-
гувам во тоа. Ниту просторот 
ниту времето не ми го дозво-
лува тоа. Всушност тоа во 
најголема мера е познато во 
јавноста. Можеби во друга 
прилика.
Историска посета број 4. 
Премиерот Ципрас појасни 
дека кога патувал со авион 
забележал дека авионот го 
сакршнувал правецот кога 
ќе наближел до територијата 
на Македонија на пат кон Ев-
ропа и летал над територии 
на други земји. Рече дека од 
сега натаму нема да биде 
така. Тој со Заев склучиле 
договор со кој грчките воени 
авиони ќе го контролираат 
воздушниот простор над Ре-
публика Македонија. Колку 
што мене ми е познато, во 
минатото, дури и за време 
на Југославија, единствени 

авиони кој го нарушувале 
воздушниот простор над Ре-
публика Македонија се грчки 
воени авиони. Сега, драги 
читатели, ви препорачувам 
да спиете спокојно, не чува-
ат авионите на толку многу 
пријателска земја која од 
осамостојувањето на Репу-
блика Македонија до денес 
(ќе продолжи и понатаму) со 
ембарга, со санкции се оби-
дува да ја угуши самостојна 
Македонија економски, на-
ционално, културно...
Историска посета без број: 
Кога Заев го употребува 
зборот ИСТОРИСКА не сум 
сигурен дека тој го знае зна-
чењето на зборот. Значење-
то на историјата на еден 
народ. Ако беше поинаку, тој 
немаше да склучи договор со 
Бугарија буквално таа да ни 
пишува македонска историја. 
Според навестувањата на 
членовите на македонската 
делегација во преговорите 
со бугарски историчари ќе се 
бриши и пиши од македон-
ската историја се“ што им е 
мило и драго на бугарските 
националисти. Се чини дека 
македонските преговара-
чи – no name историчари се 
спремни на се’ да му удо-
волат на Заев и неговите 
бугарски браќа. Од друга 
страна сега починатите по-
знати историчари  Блаже 
Ристовски, Иван Катарџиев, 
Орде Ивановски... се превр-

туваат во гробовите за скр-
навењето на македонската 
историја.
 Сите претходни влади, без 
разлика леви или десни  
имаа обврска и морал да го 
чуваат интересот на маке-
донскиот народ, да го чуваат 
името и Уставот на тој на-
род. Историјата и културата. 
Затоа и спорот со Грција 

траеше  досега односно до 
доаѓањето на власт на Зоран 
Заев платен и претплатен од 
странски “инвеститори“ на 
кои когатогаш ќе им остане 
должен за на век, а што се 
однесува на науката – исто-
рија би му препорачал тој 
предмет од основните учи-
лишта до факултетите да 
биде укинат. Ние како народ 
и нација веќе останавме без 
историја кога неа други ни ја 
пишуваат.

Македонска Заедница

1)The world’s policeman, 
Donald Trump, illegally 
changed the name of my 
country, Macedonia.  Mr. 
Trump which is the next 
country where you will 
do the same? How about 
your own?
 
Светскиот  полицаец, 
Доналд Трамп, незакон-
ски го смени името на 
мојата земја, Македо-

нија. Г-дин Трамп, која 
е следната земја каде 
што ќе го сториш исто-
то?  Мислам на својата 
земја САД.
 
2) The weirdest and most 
stubborn country in the 
world is Greece for say-
ing that they have two 
nationalities (ethnicities ) 
at the same time.  Greek 
and Macedonian are not 
the same at all. It would 
be like saying French and 
Mandarin are the same 

nationality.
 
3) Ethnicity line axed 
from Russian passports. 
MOSCOW — It is the end 
of an era. ... "The idea 
was to bring the prac-
tice in line with the Rus-
sian Constitution, which 
says a person cannot be 
forced to indicate nation-
ality," said an official with 
the Russian Interior Min-
istry.
 
4) Tsipras made a video 

for changing the name of 
the Republic of Macedo-
nia: We Protected Mac-
edonia, with this agree-
ment we Recognized 
only Citizenship but not 
and Ethnic Identity. Our 
neighbours will change 
all irrational lessons in 
textbooks, their language 
is Slavic. 
Poor Tsipras, I’m asking 
you, is the English lan-
guage not English but 
Germanic? How about 
the Spanish is not Span-

ish but Latin? The Lithu-
anian is not Lithuanian 
but Baltic? The Russian 
is not Russian but Slav-
ic? I’m sorry to say to you 
that you have antiquated 
ideas, we reside in the 
21st century not like you 
in the 5th century B.C.
 
5) How Did the Alphabet 
Get Its Name,
The name comes from 
the first two letters in the 
original  Phoenician  al-
phabet, aleph and beth. 

Aleph means “ox” in 
Phoenician ; beth means 
“house” etc. The corre-
sponding letter names 
have no meaning in 
Greek.
George Nicholov

Readers Corner

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

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

Танас Јовановски

Репорт за “историската“ посета 
на грчкиот премиер Ципрас
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„Јас го разбирам светот како 

поле за културен натпревар 
меѓу народите“. Уф, бре, 
Гоце Делчев, изгледа ти ни-
што не си разбирал, а камоли 
светот. Да го разбираше не-
маше да те убијат. Па уште 
културен натпревар. Изгле-
да не му било јасно дека 
такво нешто не постои. Да 
бил визионер, како што ние 
очигледно погрешно учевме, 
наместо револуција ќе водел 
преговори. За почеток со сам 
себе. 
- Од каде сум јас? – ќе си по-

ставел прашање.
- Од Кукуш – ќе си одговорел.
- А-ха – строго ќе му рече 
Гоце на Делчев – А каде е 
Кукуш?
- Кукуш е во Македонија – ќе 
му одговори Делчев на Гоце 
– Сега поробена од Отоман-

ската Империја.
- Па ти немаш визија – ќе си 
свика сам на себе – Ај, добро 
размисли!
И ете го Гоце Делчев почну-
ва да размислува.
- Сега е 1903 година – вели по 
кусо размислување – За де-
сет години Грците за првпат 
ќе стапнат во Македонија и 
по десет секунди присуство 
тоа ќе стане нивна вековна 
територија, што значи...
- Што значи? – напнато се за-
прашува сам себе.
- Што значи дека јас при-
паѓам на хеленското наслед-
ство – сега си одговара сам 
на себе – Затоа што по десет 
секунди од првото стапну-
вање во Македонија тоа да 
ти било вековно присуство.
Ама неговите преговори со 
сам себе не завршуваат тука.
- А ти, освен што припаѓаш 
на хеленското наследство, 
што си по националност? – 
продолжуваат внатрешните 
преговори.
- Пааа... – некако како да се 
двоуми – Отсекогаш сум се 
чувствувал Македонец.
- А-ха! Македонец! Зарем не 
ти кажале дека си Бугарин? – 
свикува Гоце.
- Така е – враќа Делчев – Јас 
сум Бугарин роден на веков-
на грчка земја на која Грци 
нема да стапнат уште десет 
години што ме прави да при-
паѓам на хеленското наслед-
ство.
Гоце Делчев воздивнува. 
Наеднаш не е сигурен во 
сопственото визионерство. 
Нешто тука звучи апсолутно 
идиотски. Но, визионерските 
преговори сакаат да продо-
лжат.
- Идиотски? – вика гласот во 
него – На кој тоа јазик раз-
мислуваш?
- Пааа... – сега е збунет 
од самиот себе – На мојот 
мајчин јазик. На македонски.
- Па дали си ти нормален? 
Не можеш сам да кажеш на 
кој јазик мислиш. Тоа Грците 
треба да го кажат.
- Ама сега е 1903 година и 

Грците никогаш не стапнале 
ни близу Кукуш.
- Не биди ситничар. Што има 
врска тоа? Запамти, ти си 
Бугарин од Килкис што значи 
му припаѓаш на хеленското 
наследство и зборуваш на ја-
зик за кој само Грците можат 
да кажат каков е. За вакво 
визионерско размислување 
еден ден луѓе Нобелова на-
града за мир ќе добиваат.
Знам, дијалогов ви изгледа 
надвор од разумот. Е па таму 
ние живееме. Надвор од ра-
зумот. Северно од умот. Ко-
мисии ни пишуваат политич-
ки коректна историја. Според 
кеифот на Бугарите и Грците. 
Среде ваква малоумност ќе 
излезе дека браќата Кирил 
и Методиј припаѓаат на хе-
ленската култура. Оти нели, 
родени во Солун. Излегува 
дека Грци ги описмениле 
Словените. Ненормална ра-
бота. а ти велат, го зачував-
ме идентитетот.  Кошмар.
Не ја гледав втората дебата 
меѓу кандидатите за прет-
седател. Но, на социјалните 
мрежи најмногу се врти пар-
чето каде Гордана Силја-
новска бара од Стево Пенда-
ровски да наброи барем три 
инвестиции на сегашнава 
влада. И Стево не може да 
наброи. Јас не знам што му 
станало на човекот. Еве, да 
му помогнам. Веднаш можам 
да набројам три инвестиции 
на сегашнава октроирана 
власт.
Инвестираа во грчкиот наци-
фашизам.
Инвестираа во бугарскиот 
национал шовинизам.
Инвестираа во албанските 
територијални претензии.
И не само тоа. Оваа влада 
донесе и странски инвести-
ции. Длабока држава, ЦИА, 
МИ5, БНД... нема тајна служ-
ба која не ги инвестираше 
своите капацитети и логис-
тика тука. Ја претворија Ма-
кедонија во Казабланка. Фи-
лмот сигурно го знаете. Само 
што кај нас, наместо Хенфри 
Богарт и Ингрид Бергман, 

главни улоги имаат Зоран 
Заев и Катица Јанева. Хорор 
пародија.
Не знам дали ја прочитавте 
веста за посвојувањето. Се 
појави на некоја грчка теле-
визија. Потоа се рашири кај 
нас преку социјалните мре-
жи. Во тој прилог се вели 
дека Грција практично го по-
своила Северџанистан. Како 
да си добиле колонија. Про-
текторат. Додуша „длабоката 
држава“ никогаш нема да им 
дозволи што сакаат да пра-
ват. Мора сепак да се знае кој 
е газда. Ама дека ќе се одне-
суваат кон нас како насилен 
тутор, сигурен сум. Фашис-
тичкиот Преспански договор 
им го дозволува тоа. Можат 
за сенешто да ни се фаќаат. 
Од тоа како сме идентитески 
облечени до како традицио-
нално се чешламе. И ако не 
им се допаѓа, а секако нема 
да им се допаѓа, можат сло-
бодна да нè слечат голи, да 
нè ишишаат келави. Сека-
ко, зборувам метафорично. 
Реално, договорот им дава 
право да малтретираат колку 
сакаат. И тоа ќе го прават. 
Додека сосема не исчезне 
македонскиот идентитет. Тоа 
е крајната цел. Да ја нема 
Македонија никаде веќе. 
Ниту како македонски народ, 
ниту како маједонски јазик, 
ниту како стих кога „над Ма-
кедонија се раѓа ново сонце 
на слободата“. Кога еден ден 
тоа ќе им успее, тие ќе пре-
станат да говорат дека Маке-
донија е нивна историја. Дека 
македонскиот идентитет има 
хеленски карактер. Ќе ги вра-
тат нештата како што беа 
пред 1986 година. Не знам 
дали знаете, ама до 1986 
година не постоеше терми-
нот Македонија во Северна 
Грција. Забранет беше. Ниту 
се кажуваа Македонци, ниту 
некој смееше така да се на-
рече. Убеден сум дека ќе се 
вратат на истото. Само це-
лосно да нè уништат. Од Фи-
лип Македонски и Демостен 
наваму, така е. Прашањето  
е колку ние ќе учествуваме 
во сопственото уништување? 
Христос воскресе!

На 21 април 2019 година во градот Мелник, Пиринска Македонија се одржа 
традиционалниот свечен семакедонски собир посветен на 104 годишнината од 
убиството на „Царот на Пиринот“, легендарниот македонски војвода Јане Сан-
дански. Собирот се организира од следните македонски организации во Бугарија: 
партијата ОМО „Илинден“-Пирин, весник „Народна волја“, Друштвото на репре-
сираните Македонци во Бугарија жртви на комунистичкиот терор, билтен „Маке-
донски глас“, Македонски клуб за етничка толерантност, Правозаштитен комитет 
толерантност и други, а основни коорганизатори од дијаспората се Македонското 
меѓународно движење за човекови права од Канада и Австралиско-македонскиот 
комитет за човекови права.

Дојдоа луѓе од цела Пиринска Македонија, од Бугарија и наспроти изборите 
во татковината Македонија дојдоа гости од Прилеп, Штип, Радовиш и др. Поз-
дравни телеграми до собирот испратија „Виножито“, Македонската алијанса за 
европска интеграција – Албанија, Здруженијата на македонците од егејскиот дел 
на Македонија, Светскиот македонски конгрес. 

Соборит беше отворен со рецитал од Бојан Бибишков и со изведување хи-
мната на ОМО „Илинден“ – Пирин „Народе македонски“. Говор за животот, делото 
и заветите на Јане Сандански одржа Димитар Иванов од Централниот совет на 
ОМО „Илинден“-Пирин, кој изјави дека со своето собирање во чест на Јане Ма-
кедонците денес пак им удираат гласна шлаканица на сите свои негатори. Со 
поставување венци и цвеќиња пред споменикот на Јане Сандански во Мелник, 
едноминутен молк и паѓање на колена беше почестен споменот на војводата. По-
доцна специјална делегација од раководството на ОМО „Илинден“-ПИРИ поднесе 
венец и на гробот на војводата кај Роженскиот манастир.

За гостите пееше македонската пејачка Марија Димкова от Штип, меша-
на фолклорна група „Пирински глас“ од Разлог и оркестар „Македонија“ од село 
Мусомишта Гоцеделчевско со раководител Георги Попов. Орото го поведе со 
бајракот со шеснаесет кракото сонце првиот претседат на ОМО „Илинден“ Стојан 
Георгиев, страдалец за македонските правдини, кој 8 години од својот живот ги 
поминал низ бугарските затвори. На ливадите крај споменикот на Сандански ора-
та се виеја со часови.

Македонска Заедница

Александар Русјаков

* Real Estate Negotiating Expert
* Seller Respresentative Specialist
* Experienced Buyer ReresentativeDanny Risteski 
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Посвоениот 
протекторат

Семакедонски собир во чест на легендарниот 
македонски војвода Јане Сандански во Мелник
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СПОМЕНИЦИТЕ ОД АНТИЧКА МАКЕДОНИЈА НЕ СЕ АНТИЧКО ГРЧКО МИНАТО!
Пишува Тодор ПЕТРОВ
Спомениците од античка Ма-
кедонија не се античко грчко 
минато како што велат Алек-
сис Ципрас и Зоран Заев!
Спомениците од античка Ма-
кедонија се македонско кул-
турно-историско наследство!
И во македонската култура и 
историја нема дисконтинуи-
тет, туку континуитет од пред 
нашата ера до денес...
Во времето на античка Маке-
донија не постоела Грција!
Атина за првпат во својата 
историја ја окупира Македо-
нија во Балканските војни 
1912-1913 година. Во ок-
томври 1912 година, грчкиот 
крал Георгиос Први издава 
декрет до Вла-
дата на Венизе-
лос за “воспо-
ставување на 
времена управа 
во окупираните 
територии на 
Македонија!”
Се разбира, 
културата и 
историјата на 
Македонија не 
се ексклузивно 
право, туку дел 
од културно-и-
сторискиот идентитет на 
сите балкански демоси како 
современи политички нации 
во чијашто основа е маке-
донскиот етнос, независно 
од разликите во читањето на 
историјата од аспект на акту-
елната геополитика, дури и 
независно од разликите меѓу 
современите литературни ја-

зици како производ на совре-
мените политички нации!
И покрај се’ и после се’, Ма-
кедонците предлагаат по-
мирување на Македонскиот 
народ со соседните народи 
и договори за траен мир и 
добрососедство помеѓу др-
жавата Македонија со сосед-
ните држави, врз основниот 
принцип на меѓународното 
право на еднаква сувереност 
што подразбира: (1) соработ-
ка со сите по сите прашања 
од заеднички интерес, (2) 
немешање во внатрешните 
работи и (3) реципроцитет во 
меѓусебните односи!
Македонците простуваат, 

но не забораваат! Македон-
ците бараат враќање на др-
жавјанствата, имотните и на-
следните права на насилно 
прогонетите Македонци од 
Егејскиот дел на Македонија 
и на нивните наследници од 
времето на Првата и Втора-
та Балканска Војна, Првата 
и Втората Светска Војна и 

Граѓанската Војна во Грција, 
и репарации за штетите по 
животите и имотите на наси-
лно прогонетите Македонци 
и експлоатацијата на при-
родните и археолошките бо-
гатства во окупираниот дел 
на Македонија!
Македонците бараат прет-
седателот на државата: (1) 
да го извести Генералниот 
Секретар и земјите член-
ки на Обединетите Нации 
дека Спогодбата Дими-
тров-Коѕиас е ништовна, би-
дејќи не е ратификувана во 
согласност со Уставот и не е 
дел ид внатрешниот правен 
поредок на државата Маке-

донија, и е во спротивност 
со домашното и меѓународ-
ното право; и (2) да достави 
Резолуција до Генералното 
Собрание за безусловно про-
должување на членството 
во Обединетите Нации под 
името Македонија, без лати-
нична транскрипција на Ма-
кедонскиот јазик (Republika 

Makedonija) туку на англиски 
јазик Republic of Macedonia, 
со меѓународниот код МК 
односно МКД, и нотифијација 
на Македонскиот народ и 
Македонскиот јазик, независ-
но од историските хипотеки 
на Балканските војни: оку-
пацијата врз Македонија и 
геноцидот врз Македонскиот 
народ кој се’ уште трае до 
денес.
Македонците во светот го 

отфрлаат пристапувањето 
на државата Македонија во 
сојуз со Европската Унија 
и НАТО Алијансата, пора-
ди антимакедонизмот на 
Грција и Бугарија, грчкиот 
и бугарскиот геноцид врз 
Македонскиот народ, на-
ци-фашистичкото барање на 
Грција за промена на името 
на државата Македонија и 
наци-фашистичкото барање 
на Бугарија за промена на 

името, јазикот, културата 
и историјата на Македон-
скиот народ, како вредност 
за солидарност на Брисел и 
Стразбур со Атина и Софија! 
ЕУ и НАТО не се достојни за 
промена на името на држава-
та Македонија и идентитетот 
на Македонската народ!
Македонија вечна, од иско-
нот до бескрајот! Амин!

Време,пари,знаење

  Со овој мој најнов текст 
сакам да дадам едно мое 
кратко видување за начинот 
на работа на македонските 
црковни комуни во Торонто. 
Моето целокупно искуство 
е стекнато во Св.Климент 
Охридски, но верувам дека е 
нешто слично и со останати-
те. За успешна и организира-
на работа ви требаат три ра-
боти а тоа се Време,Пари,и 
Знаење.

ВРЕМЕ
  За една комуна да биде 

успешна мора да има чле-
нови, волонтери кои го жр-
твуваат секое свое лично 
слободно време во корист 
на комуната. Се јавуваат на 
секој повик за помош без 
разлика дали е ден или ноќ.
Без разлика дали  треба пом-
ош при продавање на кафе, 
продавање на свеќи, поправ-
ки на објектите, месење на 
вкусни вијалници и кифлич-
ки,организирање на заба-
ви,помош при сервирање на 
јадење,помош за набавка на 
храна и алкохол за кујната и 
барот итн, итн овие членови 
се секогаш достапни. Може 
да се каже дека овие членови 
се двигателот, моторот на ко-
муната. Без нив тешко дека 
може да се замисли секојд-
невнието во црквата.Овдека 
би ги ставил и сите членови 
на управите на сите секции 
кои се исто така волонтери и 

кои исто така го трошат секое 
слободно време за помош на 
комуната.Огромна благодар-
ност до сите нив и продолже-
те со одличната работа.

ПАРИ
  За успешна работа на ко-
муната секако дека требаат 
пари. За секојдневното одр-
жување на објектот,како и 
секојдневните трошоци како: 
струја, вода, греење, ладење 
требаат многу пари кои неко-
гаш и ги нема.Затоа тука се 
оние членови на комуната 
кои немаат доволно слобод-
но време, но помагаат со до-
нирање на пари.Тие членови 
се со големо срце и треба 
да имаме огромна почит кон 
нив,без разлика за каква 
сума на пари се работи.Еден 
таков одличен  пример за 
помош од нашите бизнисме-
ни/донатори е изградбата 

на лифтот во Св.Климент 
каде се донирани поголеми 
суми на пари за изградба на 
истиот.Уште еднаш,огромна 
благодарност до сите до-
натори кои донирале и кои 
планираат повторно да до-
нираат.Македонската комуна 
смета на вас и на вашата не-
себична помош.

ЗНАЕЊЕ
 Како што се важни волонте-
рите и донаторите исти така 
се важни и оние членови на 
комуната кои што можат да 
помогнат со својата струч-
ност и професионалност. 
Пример за тоа се профе-
сионалните електричари,во-
доинсталатери,градежни 
работници, сметководители, 
книговодители, адвокати,-
доктори па се до компју-
терските инжињери и многу 
други.Секој на свој начин 

може да даде свој придонес, 
без разлика дали се работи 
за совет или пак за дирек-
на помош.Без нивна помош 
многу работи ќе одат многу 
споро или пак ќе се неквали-
тетно направени.Затоа так-
вата стручна/професионална 
помош е секогаш добродој-
дена. Огромна благодарност 
и до нив.
  
 Но,за  комуната беспрекор-
но да работи не се доволни 
само овие три работи.Треба 
многу повеќе од тоа.Потреб-
на е слога,меѓусебно разби-
рање и респект,толеранција 
и взаемно почитување.Без 
разлика колку волонтери 
,донатори и професионалци 
имаш,ако нема здрави одно-
си помеѓу нив тогаш целата 
комуна ќе страда.Тоа е како 
си купил нова и убава кола, 
но ако немаш редовно одр-

жување,тогаш за кратко вре-
ме колата ќе ти се расипе.
Не треба да се дозволи да 
се случи нешто такво и со ко-
муната.Комуната е поважна 
од секој поединец, па затоа 
е многу важно да се работи 
заедно и одговорно и да се 
слушне гласот на секој член.

  На крајот на сите читатели 
на овој прекрасен весник Ви 
го честитам Велигден и на 
сите вас и на вашите ценети 
фамилии Ви пожелувам Ми-
р,Слога Љубов и Бериќет и 
никогаш да не куртулите од 
овие нешта.
  Поздрав и се читаме во не-
кој нареден број.
  

 МАКЕДОНИЈА 
секогаш,северна никогаш!

Диме Костов

ПОДДРШКА ЗА ФАМИЛИИТЕ НА БРАНИТЕЛИТЕ НА 
МАКЕДОНСКОИОТ ПАРЛАМЕНТ И МАКЕДОНИЈА

 Драги Браќа и Сестри Македонци низ целиот свет каде што не има , драги пријатели на 
Македонија , епилогот од настаните на судбоносниот ден 27ми Април на сите ни е добро 
познат. Многумина од нашите браќа следните 10 до 18 години ќе ги поминат одделени 
од своите семејства ,без можност да обезбедат финансиски средства за опстанок на 
своите фамилии. Соочувајќи се суровата судбина и факт дека 20 фамилии на нашите 
патриоти долго време нема да имаат финансиска поткрепа од своите најблиски. Наша 
задача ,цврсто веруваме дека и наша должност како Македонци е да ги помогнеме 
финансиски нивните фамилии се до нивното обединување и слобода . Македонскиот 
Светски Конгрес -Канада и Македонската заедница во Канада од почетокот на немилите 
настани во 2017 година па до ден денес, низ разни донаторски акции има собрано и 
испратено над 100,000 канадски долари директна помош на над 40 фамилии од нашите 
патриоти-усатвобранители. Не смееме да дозволиме Македонските патриоти и нивните 
семејства сами да ги прободуваат овие тешки моменти .Нашата помош ќе им биде од 
големо значење како финансиски така и морално . Како што работевме до сега ,така и 
овој пат 100% од собраните средства ( минус провизијата 
од страната Go Fund me и трошоците за организирање 
донаторски евент ) ќе бидат донирани ДИРЕКТНО и тран-
спарентно до фамилиите на нашите уставобранители. 
Ви Благодариме.
За повеќе нформации јавете се кај Боби Темелков на: 
416 -420 -3177 / btemelkov@yahoo.ca
Да живее Македонија!
 Македонскиот Светски Конгрес -Канада
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If someone told you that a 
name used to describe their 
ethnic group is deeply offen-
sive, would you continue to 
use that name and even try to 
convince them that it is not of-
fensive?

NO. So stop calling me a 
“North Macedonian” from 
“North Macedonia”. I am Mace-
donian from Macedonia. Any 
other term is designed to neg-
ate my ethnic identity. Maybe 
you didn't know that before, but 
you do now.

But the people (namely US 
and EU politicians) who are 
forcibly changing the Repub-
lic of Macedonia's name into 
“North Macedonia” and our 
identity into “North Macedon-
ian” already know this. So why 
is it happening? To appease 
Greece, the very country that 
admits to trying to eradicate 
Macedonia. The Greek gov-
ernment is now even publicly 
celebrating that the US/EU-im-
posed “Prespa Agreement” 
(that changes Macedonia's 
name) also officially denies 

Macedonians' rights to our 
own identity. Article 7(2) of-
ficially hands over the term 
“Macedonia” to Greece. Article 
8(5) mandates that a panel of 
Greek diplomats rewrite Mace-
donian history and that Mace-
donian textbooks be rewritten. 
Yes, really.

How can a document exist that 
redefines everything that an 
ethnic group is and ever was? 
Imagine this happening to you.

But before even consulting the 
19-page “agreement” that sets 
out rules about what I can call 
myself (am I supposed to carry 
around a handbook?), consid-
er this – if a country is called 
“North Macedonia”, then its 
people will automatically be 
called “North Macedonian”. All 
of a sudden, being Macedon-
ian means something totally 
different.

So why is the West obsessed 
with appeasing Greece at the 
expense of Macedonia? The 
short answer is, imperialis-
tic NATO and EU expansion. 

Greece vowed to veto Mace-
donia's NATO and EU mem-
bership unless it changed its 
name, so the United States and 
Western Europe decided to 
abandon everything that they 
claim to uphold – democratic 
principles, respect for human 
rights, and international law – 
in order to force through NATO 
membership for Macedonia. 
The West deemed imperialism 
more important than human 
rights.

See my op-ed in the Can-
adian Foreign Policy Journal 
detailing the brutal violation of 
Macedonians' rights, including 
imprisonment, beatings, and 
threats against female MPs 
and their families. And Can-
ada's shocking support of our 
demise. Then ask yourself how 
Western politicians, diplomats 
and journalists have the aud-
acity to celebrate the forced 
Macedonia name change.

My message to them, and 
anyone else in support of 
the anti-Macedonian Prespa 
Agreement, is: Stop trying to 

convince me that redefining my 
entire ethnic group and taking 
away our right to self-determin-
ation and self-identification is 
not offensive. Stop trying to tell 
me that the forced renaming 
of our country, the mandated 
rewriting of our history, and 
the redefinition of everything it 
ever meant to be Macedonian 
is not offensive. And stop tell-
ing me that stripping away my 
name and identity because our 
oppressors demand it solves a 
“diplomatic dispute”.

Our name is Macedonia and 
our identity, history, ethnicity, 
culture and language are 
Macedonian. I ask you again, 
what if this were happening 
to your ethnic group? I per-
sonally asked that question of 
Canadian politicians who tried 
to convince me that their blind 
obedience of American for-
eign policy, at the expense of 
my ethnic group, is actually a 
“good thing”.

To Canadian Foreign Minis-
ter Chrystia Freeland: “If you 
were of Macedonian, instead 

of Ukrainian ethnic back-
ground, what would Canada’s 
policy be? Would you support 
the handing over of Ukraine's 
name, identity and history to 
Russia?”
To Kati Csaba, Canada's Am-
bassador to Macedonia, who is 
of Hungarian descent: “What if 
Hungary was forcibly renamed 
“West Hungary” and the defin-
ition of “Hungarian” was sud-
denly given to Romania? What 
if Hungarian history was being 
rewritten by a group of Roma-
nians? What would you do if 
there was a 19-page docu-
ment telling you that you and 
your ancestors suddenly have 
a new identity and that every-
thing you ever knew about 
your ethnic group is now being 
changed?”
To Helene Laverdiere, the New 
Democratic Party's Foreign Af-
fairs Critic: “Did you even read 
the 19-page 'agreement' that 
eradicates our Macedonian 
ethnicity? What if the same 
agreement was rammed down 
Francophones' throats and you 
were told that it solved a diplo-
matic dispute?”

This is what Macedonians are 
being forced to endure. And 
this is us:

In 1913, the entire region of 
Macedonia was partitioned 
among Serbia (now the in-
dependent Republic of Mace-
donia), Bulgaria, Greece and 
Albania. Macedonians have 
been fighting attempts at eradi-
cation, forcible assimilation 
and competing claims to our 
name since then. So how can 
Macedonia be Serbian, Bulgar-
ian, Greek, and Albanian all at 
once? Macedonia is Macedon-
ian. Let's not forget the irony 
too, that Greece outlawed the 
term “Macedonia” in 1913 and 
denied its existence until a 
dramatic propaganda switch 
in 1988, when it began a cam-
paign of trying to deceive the 
world into believing that Mace-
donia belonged to them.

Do not allow cultural misap-
propriation to be rewarded. Do 
not allow political games and 
corruption to erase an age-old 
nationality. Our name is Mace-
donia. Join us in defending it. 
We would do the same for you.

MACEDONIA IS MACEDONIAN - COMMON SENSE DICTATES IT

April 21, 2019
By Bill Nicholov, President, 
Macedonian Human Rights 

Movement International

Македонското меѓународно движење за човекови 
права од Канада со претседателот Бил Николов, 
на сите Македонци во Канада и ширум светот им 

ги честитаат Велигденските празници со најубави 
татковински желби за духовно обединување и 

семејна радост!
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^estit Veligden

Честит Велигден ви посакува македонското патриотско 
друштво ,,Никола Карев,, од Канада

Претседателот на македонското комитско културно  друштво ,,Никола Карев’’
Трајче Јанакиевски на сите членови и на целиот македонскиот 

народ во Канада, Македонија и насекаде во светот им го честита 
големиот и светол македонски верски празник  Велигден со нају-
бави желби за братска љубов, слога, напредок и благосостојба!

Велигденски концерти со хуманитарна мисија

Канадско-македонската 
естрада од Канада чиј соп-
ственик е познатиот менаџер 
Трајче Источки и годинава 
организираше успешен пред-
велигденски спектакли кои 
се одржаа во деновите на ка-
надскиот Велигден, една не-
дела пред нашиот македон-
ски православен Велигден.
На задоволтво на публика-
та од Македонија допатуваа 
познатите естрадни умет-
ници Благоја Грујовски, Та-

тијана Стефановска и Гоце 
Коствски-Пејак, на кои им 
се придружи и популарниот 
Веле Тошевски од Канада  
кои со свои и општонародни 
песни ги забавуваа Маке-
донците на концертите во 
црквите Св. Никола во Вин-

дзор, Св. Климент Охридски 
во Торонто и на последниот 
концерт во Св. Наум Охрид-
ски во Хамилтон.
Концертот во Торонто беше 
отворен со настапите на две-
те групи, малата и големата 
на фолклорниот ансамбл 
,,Илинден,, од  црквата Св. 
Илија од Мисисага под ра-
ководство на претседателот 
Љупчо Марковски, потпрет-
седателот и координатор 
Ненад Попоски, како и корео-

графите: Даниела Димитрие-
ски, Виктор Кузмановски и 
Иван Точковски.
Малата група ги изведе 
сплетовите: ,,Јано Јанке,, и 
,,Буфчанско Оро,, додека го-
лемата брилјираше со коре-
ографиите на ,,Калајџиско,, 

,,Жетварка,, и ,,Пијанец,,.
Концертот продолжи со 
настапите на популарните 
музички уметници кои публи-
ката ја забавуваа до раните 
утрински часови.
Во текот на концертот беше 
одржана и хуманитарна ак-
ција како и во останатите 
цркви, при што по пат на аук-
ција беа лицитирани освете-
ни икони од манастирот Св. 
Јован Бигорски. Средствата 
од продадените икони ќе 

одат во добронамерни цели 
во манастирот Св Јован Би-
горски.Честитки за органи-
заторот Трајче Источки и за 
оваа успешна велигденска 
турнеја во Канада.
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It's that time of year again!

The Macedonian Youth Network team together with the 
Ladies Auxiliary of St. Clement of Ohrid and St. Clement 
of Ohrid Macedonian Orthodox Cathedral are hosting an 
Easter Egg Decorating Contest on Saturday, April 27th at 
12pm in Hall C! Kids will be given the chance to learn how 
to decorate traditional Easter eggs and the importance of 

the Easter egg. 

This event is free and open to kids of all ages! We hope to 
see you there

Palm Sunday at St. Clement of Ohrid, Toronto

St.Clement of Ohrid & MYNET 
International Children's Day organized by Turkish Community in 

Toronto at Nathan Philips Square.
Stay strong and united! We are Macedonians
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Makedonska Pravoslavna Crkva @Sv. Dimitrija Solunski@-Markam
Macedonian Orthodox Church "St. Dimitrija Solunski" - Markham

201 Main St. N. Markham, Ont. L3P 1Y4 
Tel: (905) 471-5555; Fax (905) 471-5580 

Rev. Goran Risteski  
Tel: 416-890-4442
E-mail: risteski0214@gmail.com

Very Rev. Trajko Boseovski 
Tel: 416-805-2622
 E-mail: trajkob@aol.com 

Hristos Voskresna!

Navistina Voskresna!

Почитувани верници!

Ви го честитаме овој  животворен ден, кој е една 
и единствена основа на христијанскиот живот и 

христијанската надеж. 
Да ја искусиме целата сила на оваа 

Велигденска радост, зашто, само во 
светлината на Воскресението, животот 

добива вистинско значење.
Христос воскресе!

Со почит од управата на македонската 
православна црква Св. Димитрија 

Солунски од Маркам со претседателот 
Бале Гајтановски

The ladies Auxiliary of Sv.Dimitrija Solunski 
Markham preparing Easter Bread - Kozinjaci

Cvetnici - St. Dimitrija Solunski
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НЕДЕЛА ВО 10:00

"Брзај,брзај прваче во школскиот двор,те чека 
учителката со мајчински збор"
   
    Еве веќе петта година како продолжи со работа неделното училиште за македонски ја-
зик како гранка на македонскиот храм Св.Климент Охридски во Торонто. Иако почетокот 
беше скромен со 4-5 дечиња , може да се каже дека сега школото доживува вистинска 
ренесанса. Школото, денес, го посетуваат 15-тина дечиња кои секоја Недела од 10-12 
саатот го изучуваат македонскиот јазик. Покрај тоа имаат и други активности како учење 

на песнички од кои би ги издвоиле оние за Велигден, за Божик, за Св.Климент, потоа 
песнички за мајката и многу други. Исто така овие прекрасни дечиња имаат изведено 
и една мала драмска престава спремена од нивната учителка. Незаборавна ќе остане 
и прошетката на фарма каде што имаа можност во живо да ги видат сите домашни 
животни. Но,најважно е дека пријателствата што ги имаат стекнато во училиштето ќе им 
останат за цел живот.
  Затоа може да се каже дека неделното училиште ја остварува својата цел т.е. да ја 
продолжи традицијата на приближување на македонскиот јазик, култура, историја и 
традиција на децата родени во Канада. Тоа е многу важно затоа што во тие млади деца 
лежи иднината на оваа комуна. Ги охрабруваме и останатите родители да ги донесат 
своите деца. Секако дека школото е безплатно, а на крајот на денот секое дете добива и 
бесплатен ручек.
   Со отворено срце и со широки насмевки ве очекуваат идниот хокеар Илија, идните 
пејачки ѕвезди Калина и Матеа, каратистката Евгенија, срамежливата играорка Стефа-
ни, идниот фудбалер Самоил, одличниот тенисер Виктор, како и сестричките Надица И 
малата Ане, сестрите Матеа и Микаела, потоа сестрите Бела и Матеа, и секако браќата 
близнаци Виктор и Оливер... И на крај,да не ја заборавиме и учителката тетка Весна која 
со својата помошничка тетка Софи секоја недела во 10 ве очекуваат со топол мајчински 
збор.
  Од сите нив имате еден голем, најголем поздрав и ве очекуваат секоја Недела во 10.

Диме Костов

This years 2019 Makedonka spring 
concert was yet another success!

Various dance groups 
from across the great-
er Toronto area came 
together to perform 
traditional Macedonian 
folkloric dances. These 
groups included those 
from St Kliment Ohrid-
ski, St Dimitrija Solun-
ski, and St Ilija. It was a 
great opportunity for the 
Macedonian community 
to be represented and 
reunited through our rich 
and diverse culture. The 

performance was an even 
bigger celebration this 
year, as the Makedonka 
group looks forward to 
their 60th anniversary in 
the upcoming year. It was 
such a pleasure to see 
all the dancers from pre-
vious generations joining 
together to anticipate the 
60th anniversary celebra-
tion. For me, dancing in 
a group with such a big 
legacy has been both a 
pleasure and a deeply 

rewarding experience. I 
hope to see my kids fol-
low in my footsteps, the 
way I followed in my dads.

By Kiril Trendov
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416-421-7451

Св. Климент Охридски - Торонто

РАСПОРЕД НА СВЕТИТЕ БОГОСЛУЖБИ 
ЗА ВЕЛИГДЕНСКИТЕ ПРАЗНИЦИ

Апр. 7,  недела, 
Свето Благовештение – БЛАГОВЕЦ, 
СВЕТА Литургија во 10:00
Апр. 20, сабота, Лазарева сабота, св. 
Литургија  во 10:00
Апр. 21, недела, Влегување на 
Господ Исус христос во Ерусалим – 
ЦВЕТНИЦИ, св. Литургија во 10:00
По завршувањето на богослужбата 
женската секција ќе сервира посен 
ручек.
Апр. 24, среда, света богослужба со 
маслосвет во 7:00 навечер
Апр. 25, четврток,  Велики Четврток, 
св. Литургија во 10:00
Апр. 25, четврток, Велики четврток, 
св. Богослужба во 7:00 навечер. (Чи-
тање на 12 страдални Евангелија)
Апр. 26, петок, Велики Петок, света 
богослужба во 10:00
Апр. 26, петок, Велики Петок, св. Бо-
гослужба, погребение на Господ Исус 
Христос, св. богослужба во 7:00

Апр. 27, сабота, Велика сабота, св. 

Литургија во 10:00
Апр. 27, сабоата, Велика сабота, 
Воскресна Утрена во 11:30 навечер.
(По завршувањето на Богослужбата 
нема да се дава св. причест)
Апр. 28, недела, ВОСКРЕСЕНИЕ 
ХРИСТОВО – ВЕЛИГДЕН, св. Литур-
гија во 10:00
После Богослужбата општонародна 
веселба
Апр. 29, понеделник, Втор ден Ве-
лигден, св. Литургија во 10:00
Апр. 30, вторник, Трет ден Велигден, 
св. Литургија во 10:00

ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ! 
НАВИСТИНА ВОСКРЕСЕ!

Ве очекуваме. Честит празник
Од Управниот одбор при Македонска-

та Православна Црква
“Св. Климент Охридски“, Торонто

Rev. Ilija Donev
ilijadonev@gmail.com

(416) 898 - 0496
Facebook: Ilija Donev

Управата на М.П.Ц. Св. 
Климент Охридски од Торонто 
предворена од претседателот 

Владе Димитриевски Ви го 
честита најрадосниот македонски 
православен празник со најубави 

христијански желби.

Почитувани Верници, драги 
Парохијани,

Исус Христос страдаше за нас и 
воскресна, се вознесе на небото. 

Нека силата божја го благослови нашето постоење.

Hristos Voskresna!

Navistina Voskresna!

 Влегувањето на нашиот Спасител во Ерусалим, Цветници
Благодарност на семејството на Митко 
Роштанковски за подарените живи палми во 
црквата Св. Климент Охридски за празникот 
ЦВЕТНИЦИ, а исто така на Енџи и Виолета 
за украсувањето на црквата и изработката 
на крвчињата од палмови листови.
Вера, Владе, Веле и Викторија Тошевски ги 
подарија големите цвеќиња пред иконоста-
сот... 
Благодарност на женската секција за трудот 
и работата околу подготовките за празникот 
ВЕЛИГДЕН...
ГОСПОД ДА ВЕ БЛАГОСЛОВИ СИТЕ.... Љубовта кон Црквата и кон Воскреснатиот Христос 
да Ве зближува уште повеќе ....

Отец Илија Донев

05. април 1964 - 05. април 2019 
April 5. 1964 - April 5. 2019

55 години историја!
55 years of history!
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Владиката Методиј за Велигден во 
Св. Илија

На 28 април 2019, ден Велигден во М.П.Ц. 
Свети Илија, Мисисага, надлежниот архиереј на 

Американско Канадската Македонска Православна 
Епархија г-ин Методиј ќе отслужи велигденска 

служба. Повелете заедно да го прославиме 
Воскресението на Христа Спасителот.

ПРОЛЕТЕН  БАЗАР  ( Spring Bake Sale)
Женската Секција од М.П.Ц Св.Илија ве 

поканува на традиционалниот Базар кој ке 
се одржи во недела 5-ти мај во просто-

риите на  црквата веднаш по богослужба-
та. Дојдете и купете си од богатиот избор 

на месени македонски солени и благи 
специјалитети, како и крпи, масло и други 

работи предходно дарувани за празни-
ците и со тоа ке ја помогнете нашата 

македонска црква Св.Илија.

ПОВЕЛЕТЕ СИТЕ СТЕ ДОБРОДОЈДЕНИ.

Честит Велигден
Со срдечни христијански желби ви го честита 

празникот Велигден претседателот на црковната 
управа во МПЦ Св. Илија, -Мисисага Ацо Крстевски 

со својата управа.
Христос Воскресна, Навистина Воскресна!

Sre}ni 
Veligdenski 
Praznici

Contacts:
Vesna Amicone – 416-838-1501

Location:  
Saint Ilija Macedonian Orthodox Church

1775 Bristol Road West, Mississauga
Free Shuttle Bus stops at this Pavilion.

ЦВЕТНИЦИ 2019 - Св. Илија - Мисисага
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Jim Vasilevski
U s e d  C a r  M a n a g e r
L a n g u a g e s  S p o k e n : 

E n g l i s h  &  M a c e d o n i a n
( 4 1 6 )  7 5 4 - 4 5 5 5  e x t .  1 5 3 0

jim@formulahonda.com
Web:    www.formulahonda.com

Bill Bekarovski 
Sales & Leasing Consultant

Languages Spoken: 
English, Macedonian, Serbian & Croatian

(416) 754-4555 ext. 1533
Cell: (416) 999-1237

bill@formulahonda.com

Tony Stojanovski 
Sales & Leasing Consultant

Languages Spoken: 
English & Macedonian

cell: 416-428-7007
(416) 754-4555 ext. 1535
tony@formulahonda.com

Jim Misevski
Sales & Lease Consultant

Languages Spoken: 
English & Macedonian
Cell: (647)231-0204

(416) 754-4555 ext. 1534
jimm@formulahonda.com
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$25.00 - includes meal voucher
($15 for youth, kids under 7 are free)

For more info: contact@ilindenensemble.ca or 647-520-3883

Macedonian Folk Ensemble

ILINDEN
is

MAY
4th
2019

Saturday @ 5pm
Concert and all night party
with Ilinden members and
friends, old and new. 

Historic Hansa House - 6650 Hurontario St, Mississauga, ON L5W 1N3

OPA, EE-HA!
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Sveti Naum Ohridski Hamilton
Предвелигденски подготовки во Св. Наум Охридски во Хамилтон

Holy Divine Liturgy, Holy Anointing and Blessing of the Christ 
Crucifixion with our Bishop ,His Eminence Metodij. 

Во четвртокот на 25 април 2019 година во црквата Св. Наум Охридски во Хамилтон се одржа 
Света Архиерејска Божествена Литургија и Маслосвет  на која чиноначалствуваше Неговото 
Високопреосвештенство Митрополитот Американско-канадско Г. Методиј. 
После Литургијата беше поставена посна трпеза во црковната сала. 
Тоа беше молитвен начин за дочек на  Христовото Воскресение

Гробот Христов е завршен благодарејќи на трудот на 
вредните раце на Киро Ефремов и помошта од Ник Дурлов.

Најновиот проект во очекување во М.П.Ц. Свети Наум 
Охридски во Хамилтон. Божји благослов!!!

Завршени се  повеќе работи во М.П.Ц. 
Свети Наум Охридски во Хамилтон. 

Голема благодарност до Илија Масис, 
Кочо Стерјовски Ник Дурлов , Илија 
Нацев,, Кочо Стаиос,, Стив Масис  и 

Глигор Стефанов . Бог да ве благослови!

April 20 ,2019 Lazarus Saturday.
20. Април 2019 год. Лазарева Сабота

Црквата е исчистена и украсена со цвеќиња , благодарност 
до вредните раце на женската селекција на М.П.Ц. Св. Наум 
Охридски во Хамилтон, на претседателката Хелен Рома-
нидис и на нејзиниот тим, Елена Димитриоски , Хрисула 
Терзиев , Марика Стаиос, Зуна Нацев , Тинка МКД и браќата 
Илија Нацев , Кочо Стаиос и Патрик.
Божји благослов!!!

Благодарност до уметникот Ирена Десовска Белчовски за 
изработката на Распетието Христово , кое оваа година го 
комплетираше со Мајката Божја и Св. Јован Богослов кое и 
го донираше и на мајстор Киро Ефремов околу изработката 
на подлогата за Распетието . Божји благослов.
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OVER 1,000 PATRONS, 10 GREAT CITIES, AND 1 AMAZING FILM – MOCKING OF CHRIST
Over the course of the past two 
months, UMD hosted screen-
ings and premieres of the 
controversial Macedonian film 
“Mocking of Christ” directed 
by Jani Bojadzi in ten different 
cities: Birmingham, Michigan; 
Chicago, Illinois; Cleveland, 
Ohio; Columbus, Ohio; Haw-
thorne, New Jersey; Los An-
geles, California; New York 

City, New York; Rochester, 
New York; Toronto, Ontario; 
and Washington, D.C. This 
was the first-time since 2010 
that UMD has organized a full 
North American tour of a Mace-
donian film – last was “A Name 
is A Name.”

Prior to Canada and the U.S., 
“Mocking of Christ” enjoyed 
a successful tour in Australia, 

and New Zealand, and next 
moves on to Germany and 
Switzerland.

The reception in Canada and 
the U.S. of “Mocking of Christ” 
was fantastic, with audiences 
of over 1,000 people at the 
screenings in total, many with 
compelling questions for Jani 
Bojadzi at the eight screenings 

he was able to attend. Despite 
the Macedonian government 
impeding the showings of the 
film in Macedonia, the Dias-
pora communities value free-
dom of speech and freedom for 
artists to express themselves 
without fear of retribution.

“Mocking of Christ” is a movie 
about people who are search-
ing for their identity and the 

fear from what they can discov-
er from it. It tells a compelling 
story of a man searching for 
a father he never met, and 
a woman, a photojournalist, 
who follows him in his search, 
fascinated by his story. The 
film highlights the tragic hist-
ory of Macedonia and how it 
still affects the Macedonians 
to this day. While the film also 

emphasizes the struggle for 
many to rediscover their roots, 
it also beautifully showcases 
the importance of Macedonian 
culture and preservation of its 
rich landscape.

We want to thank all who came 
out to the screenings and 
supported UMD’s efforts to 
promote cultural preservation. 
The film served as a unifying 

force in all communities it was 
shown. Without all of your sup-
port, UMD would not have been 
able to have all these amazing 
screenings, and we would not 
have been able to bring Jani 
Bojadzi from Macedonia to 
personally answer your ques-
tions surrounding the film. We 
want to sincerely thank you 
for your contributions, and for 

coming out to see the “Mock-
ing of Christ” film. We extend 
a HUGE thank you to Jani 
Bojadzi for allowing UMD to 
promote his movie, for coming 
along to the screenings, and 
taking the wonderful questions 
from the audiences.

Special thanks to our spon-
sors, donors, and volunteers:

Birmingham
Premiere Donors: George 
Peters, Deana Janceski, 
Mende Bezanovski, Alek 
Vasilevski, and Chris Evanoff.

Chicago
Director’s Friend Sponsor: 
Aleksandar and Vesna Andre-
ski and Alamo Truck Repair, 
Premiere Donors: Sophie 

Evanoff – Vanille 
Patisserie, Elizabe-
ta Bogdanovska, 
and Zoran Milenkov
Volunteers: Blagica 
Georgievska, Fran-
cesca Metlov, Sto-
jan Novakov, Alex-
ander Polinsky, and 
Daki Stanojkova.

Cleveland
Premiere Donor: 
Woolino – Nikola 
and Mirjana Dzod-
zo, and Macedon-
ian Businessman’s 
Club
Volunteers: Marija 
Georgievski, UMD 
Cleveland Chair 
Konstantin Nakov-
ski

Columbus
Co-Partner: Saint 
Mary’s Macedonian 
Orthodox Church

Volunteers: Milka Trajkova, 
and Jovan Galevski

Hawthorne
UMD NJ Chair Zaklina 
Zulumovska

Los Angeles
Premiere Donors: Dalibor 
Boskovski and Cane/Sneza 
Carovski
Volunteers: Marija Malinovska, 

Dimitar Nasev, Natasha Car-
ovska, Svetlana Carovska, and 
Aleksandar Cvetanovski 
Meze Sponsors: Marija/Svet-
lana

New York City
UMD NYC Chair Vera Arsova, 
Tony Naumovski – Rotino, and 
Petar Petrovski

Rochester
Premiere Donor: Diana Ioan-
nidis
Volunteers: Nada Cickovska 
and Tina Durmisovski

Toronto
Co-Partner: Macedonian Film 
Festival
Premiere Donor: Goran Iliev
Volunteers and Meze Spon-
sors: Connie Arnone, Emilija 
Dimitrievski, Kristina Dimitriev-
ski, Maja Dimitrievski, Virginia 
Evans, Elizabeta Krstevska, 
Ekaterina Matakova Celeska, 
Elizabeth Naumovski, Chris 
Ouslis, and Jana Savevska

Washington, D.C.
Premiere Donor: Andrijan Jo-
vanovski
Volunteers: Ljupka Arsova, 
Rhiannon Bormann-Salazar, 
Monica Markovski Commer-
ford, Kristina Dimitrievski, Filip 
Jotevski, Gordana Mirkoska, 
Gianna Paniagua, Katerina 
Trajkova, and David Turkaleski

ОМД ЗА ПРЕТСЕДАТЕЛСКИТЕ ИЗБОРИ ВО МАКЕДОНИЈА
Според домашните и меѓу-
народни набљудувачи при 
Организацијата за Безбед-
ност и Соработка на Евро-
па (ОБСЕ), првиот круг од 
претседателските избори во 
Македонија со излезеност 
од 41,79% или вкупо 755,655 
од гласачите регистрирани 
во единствениот избирачки 
список, го положи прелими-
нартниот тест на демокра-
тија во земјата. Покрај бојко-
тот на 1,052,476 гласачи или 
58,21% од електоратот кои 
поради незадоволство од по-
литиките на актуелната власт 
се воздржаа од правото на 
глас под убедување дека во 

спротивно би ја уважиле про-
мената на името на земјата, 
со остварени 79,921 гласови 
или 10,58% за кандидатот 
Блерим Река, 319,224 гласо-
ви или 42,24% за кандидатка-
та Гордана Силјановска Дав-
кова и 323,709 гласови или 
42,84% за кандидатот Стево 
Пендаровски според извеш-
тајот на Државната Изборна 
Комисија (ДИК), резултатите 
ја интерпретираа политичка-
та состојба во Македонија.

Според Обединетата Ма-
кедонска Дијаспора (ОМД), 
разликата од само 4,485 
гласови помеѓу кандидатите 

поддржани од двата клучни 
политички блока, е приказ 
на големата поларизација во 
општеството. Додека падот 
од 40% од подржувачите на 
актуелната власт за само 
18 месеци споредбено со 
последните локални избори, 
сноси порака на незадово-
лство од актуелните поли-
тики пропратени со акти на 
непотизам, партиски клиен-
телизам и популизам на мо-
делот „едно општество за 
сите“, феноменот на 32,811 
неважечки гласови кои се 
едначи со 4,34% од вкупниот 
број на гласови, воедно е 
израз на револт од страна 

на гласачите кон партиите. 
Во прилог, одлевањето на 
албанските гласови за кан-
дидатот Блерим Река, кои 
не ги исполнија очекувања-
та на СДСМ и коалицијата 
во поддршка на кандидатот 
Стево Пендаровски, според 
ОМД исто така индицира 
на разочарување кое над-
владува над идејата за кон-
сензуалност. Несвојствено 
за досегашната пракса, со 
оглед дека за прв пат Маке-
донија доби двајца независ-
ни кандидати во трката за 
Претседател (Блерим Река 
и Гордана Силјановска Дав-
кова), изборните резултати 
воедно укажаа дека покрај 
класичниот модел на гла-
сање по основ на партиска 
и/или етничка линија, за прв 
пат електоратот препозна 
гласање за независен кади-
дат во кое неопределените 
го имаат одлучувачкиот глас.

Според ОМД, појави кој го за-
грозуваат демократскиот дух 
на претседателските избори 
во вториот изборен круг, е 
повикувањето на етничките 
албанци во Македонија да го 

дадат својот глас за канди-
датот Стево Пендаровски од 
старана на Вицепремиерот 
и Министер за Надоврешни 
Работи на Косово – Беџет 
Пацоли, што според него е 
глас за „унапредување на 
статусот на албанците, нивна 
поголема политичка тежина 
и евроатланска иднина“. За 
ОМД, актот на Пацоли е ди-
ректно мешање во внатреш-
ните политики на Македо-
нија, со што се манипулира 
правото на глас на етничките 
албанци да одлучуваат по 
сопствено убедување. Во 
прилог, вклученоста на ак-
туелната влада (Премиер и 
Министри) во кампањските 
цели на кандидатот зад кого 
стојат, при што забораваат 
дека истите им служат на на-
родот а не само на нивните 
партиски поддржувачи, како 
и превземањето на мерки за 
смена на кадри во време на 
тековна кампања како одго-
вор на поракта која електо-
ратот ја испорача во првиот 
изборен круг, подеднакво се 
противат на етиката во вто-
риот изборен циклус.

ОМД апелира за фер и де-
мократски избори во кои 
политичките субјекти ќе се 
придржуваат до рамката на 
нивните надлежности. ОМД 
воедно ги повикува сите 
граѓани со право на глас, 
предводени од лично убе-
дување, со масовна изле-
зеност да допринесат кон 
исполнувањето на сензусот. 
Новоизбраниот Претседател 
мора да црпи легитимитет од 
народот на кого треба да му 
служи, поради тоа, бојкотот 
не е решение.

ОМД верува дека неуспехот 
на претседатселските избо-
ри би сносел ризик од пад 
во нова политичка криза за 
државата со низа негативни 
последици, како и ризик од 
повторно менување на Уста-
вот во делот на изборниот 
модел, каде во меѓувреме 
функцијата Претседател на 
државата би ја извршувал 
претседателот на македон-
ското Собрание.
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Tel: 905-678-7053   Fax: 905-678-8794
sales@tripleacheese.com

www.tripleachees.com
7210 Torbram Road, Mississauga, Ontario L4T 3L7

Марко Панде 

Најголемиот македонски 
автомобилски парк во Канада

Јавете во COMSTOCK 
кај Панде и Марко 

Јадилебовски

Comstock Auto Service Ltd 
19652 ON-48, Mount Albert, ON L0G 1M0 

(905) 473-5625



Страница 23April 26, 2019 Successful Macedonian Businesses



Страница 24 April 26, 2019Македонска Заедница

ЃОРЃИЈА -ЏОРЏ АТАНАСОСКИ - ОД ПРИЛЕПСКИ ПЕЧАЛБАР ДО ПОЗНАТ БИЗНИСМЕН ВО САД
Ѓорѓија Џорџ Атанасоски е еден од столбовите на акциите организирани и реализирани во битката за самостојна, суверена и независна маке-

донска држава. Нему му припаѓа заслуженото високо место во хиерархиската пирамида на луѓето, кои имаат корифејски заслуги во иселеничка-
та македонска сага и во градењето пријателски и бизнис – мостови меѓу Република Македонија и Соединетите Американски Држави

Монографско дело „Ѓорѓија 
Џорџ Атанасоски“ на авторот 
Славе Николовски - Катин, 
кое има две изданија, во 
2012 и 2015 година, со 470 
и 500 страници, во издание 
на „Македонска искра“, Ма-
кедонско сонце и ТВ Сонце, 
Скопје, а  е на македонски 
и на англиски јазик, е посве-
тенo на доблесниот Маке-
донец, истакнат хуманист, 

голем донатор, докажан биз-
нисмен, духовен-посветеник 
и горд припадник на својот 
библиски род и македонска-
та земја, господинот Ѓорѓија 
Џорџ Атанасоски.
Инаку, името Ѓорѓија - Џорџ 
Атанасоски е познато, при-
знато, уважено и респек-
тирано на низа полиња. 
Децениски потврдено во 
бизнис заедницата и тука во 
татковината, но, пред сè, во 
прекуокеанските меридијани 
на северноамериканските 
простори, па и пошироко од 

тоа. Вистината за Ѓорѓија 
- Џорџ, премостена на два 
континента, е една повеќес-
лојна, необична, интересна 
и многу убава приказна, која 
облагородена и со авторова-
та имагинативност и супти-
лен пристап, е сместена меѓу 
кориците на ова прекрасно 
издание.
За човекот кој досега, со не-
доброени примери и факти, 

и таму каде што век векува 
во Соединетите Американ-
ски Држави и во Македонија, 
од каде што му се корените 
и постаментот на неговото 
семејно стебло, тој секогаш 
е во една лоби – офанзива 
со афирмативната вистина 
за Македонија, македонскиот 
народ и Македонската пра-
вославна црква-Охридска 
архиепископија.
На Џорџ Атанасоски му при-
паѓа заслуженото високо 
место во хиерархиската пи-
рамида на луѓето, кои имаат 

корифејски заслуги во исе-
леничката македонска сага 
и во градењето пријателски 
и бизнис – мостови меѓу Ре-
публика Македонија и Соеди-
нетите Американски Држави. 
Во иселеничката заедница 
на македонските сонарод-
ници, тој, отпрвин организа-
ционо – активистички, потоа, 
политички и духовно, заедно 
со генерациската плејада 

истомисленици, со многу 
ентузијазам, успех, промис-
леност и упорност, работи 
и придонесуваа за што по-
високото позиционирање на 
македонските иселеници во 
мултикултурното американ-
ско општество.
Џорџ е еден од столбовите 
на акциите организирани и 
реализирани во битката за 
самостојна, суверена и не-
зависна македонска држава, 
и тоа може да се каже, во 
клучните раздобја на тој пат 
на истрајноста и посакувано-

то финале на 8 Септември 
(гроздобер) 1991 година, кога 
сонот на генерациите, стана 
реалност.
Неговите пораки и зборови, 
имаат мобилизаторска моќ, 
бидејќи тие се гласот на на-
родот, глас на вистината. 
Основната мисија на ваквите 
посветеници и народни бор-
ци е да се чуваат најсветите 
реликвии на својата нација 
– името, јазикот, културата 
и духовноста, односно се-
вкупноста на националните 
доблести, но и да се помага 
економски.
Ѓорѓија – Џорџ Атанасоски, 
непрекинато повикува на 
сплотеност и единство на 
својот род. Укажувајќи дека 
тоа е бедемот на нескршли-
воста и непокорот, патот да 
се премостат многуте тегоби, 
неправди и злото, без разли-
ка од каде и да доаѓаат тие. 
Единството и заедничкото 
дејствување се своевидна 
нескршливоста, на успехот 
и справувањето со сите пре-
дизвици на модерното вре-
ме, темел во новиот милени-
ум во кој ја изодуваме новата 
декада.
Јунакот од оваа моногравско 
дело, постојано се залага и 
така дејствува, за неопход-
носта од стабилноста и 
кохезијата на македонската 
заедница во цела етничка 
Македонија, потоа во ма-
кедонските иселенички ко-
лонии, како и во сите други 
сфери, кои се витални за 
опстојот и крупните исчекори 
на една нација и во мирно-
допски, но и во турбулентни 
времиња.
Таквите угледни бизнисме-
ни, патриоти - вљубеници во 
својата татковина, секогаш 
ги води онаа родољубива и 
света мисла – никогаш да не 
престанат да го заштитуваат 
својот народ, и да бидат онаа 
непремостлива брана, во бе-
демот на одбраната на него-
виот идентитет и национална 
самобитност.Од најблиските 
и подалечните тој не случај-
но е наречен легенда, што е 
сосема заслужен епитет за 
Атанасоски, кој се вброи во 
елитните бизнис – формации 
и во татковински мисионер.
Па, иако кармата му била да 
не остане дома, туку да за-
мине по светот, тој во секој 
момент од неговиот животек 
и активизам придонесува за 
својот народ. Атанасоски е 
доследен човек во кажано-
то и ветеното. Не останува 
само на зборови кога вели 
дека татковината треба да се 
помага и треба да придоне-
суваме во мозаикот на сите 
нејзини развојни фази.
Потврда за тоа е и фактот, 
дека во Прилеп, од каде 
одамна кинисал по светот, 
за да се задоми во Соеди-
нетите Американски Држави, 
инвестира, гради и помага, 
успешно менаџирајќи фирми, 
кои под неговата диригентска 

бизнис - палка, станаа препо-
знатлив бренд во градот под 
Марковите кули. И, се разби-
ра, пошироко, и повисоко, до 
каде достига погледот и на 
статуата на најголемиот цар 
на сите времиња епскиот 
јунак Александар Македон-
ски, среде Прилеп, за чија 
изградба донацијата е на го-
сподинот Ѓорѓија-Џорџ Ата-
насоски.
Од питорексното Марул, до 
вечниот Прилеп и натаму 
преку европските земји, сѐ 
до мегалополисот Њујорк, и 
блискиот до него Њу Џерси, 
со конечен пристан до сон-
чевата Флорида на југот од 
големиот континент, во сите 
тие трансферзали, се испи-
шува приказната за амби-
циозниот Македонец, Џорџ 
Големиот. Кинисува како 
доста млад од градот под 
Марковите кули во потрага 
по еден поинаков животек, 
поинаква иднина и среќа во 
далечните простори.                       
Снаодливоста, работата, 
упорноста и визионерство-
то, отсекогаш му биле личен 
белег и силна страна, која го 
водеше и го воздигна таму 
каде што е денес. Исклу-
чителна вредност е и тоа, 
дека, иако тој одамна зами-
на, но никогаш не ги забора-
ви својот Прилеп и својата 
Македонија. Напротив, се 
враќаше и се враќа толку 
многу пати, каде што го вле-
чат корените и носталгични-
те вибрации.
Направи многу крупен чекор 
и служи за пример неговата 
одлука и гест, да изгради 
хотелски објекти, да го во-
скресне од дното еден од 
најголемите комбинати, да 
спонзорира спортска екипа 
и да прави уште многу до-
бри дела. Тоа, прилепчани и 
сите вистинољубиви луѓе, го 
ценат и уважуваат, бидејќи 
Џорџ со личен пример пока-
жа како се сака и помага род-
ниот крај и Македонија. Него-
вата максима преточена во 
дело е и онаа Кенедиевата, 
дека, не е важно што татко-
вината ќе стори за тебе, туку, 
најважно е, што ти ќе сториш 
за неа.
Атанасоски е и дел од прва-
та формација на Светскиот 
македонски конгрес, беше 
кандидат во трката за прет-
седател на Република Маке-
донија, претседател на поли-
тичката партија „Македонска 
алијанса“, иницијатор и соп-
ственик на гласилата „Маке-
донско сонце“ и ТВ „Сонце“.
Затоа со право се вели дека 
Ѓорѓија –Џорџ Атанасоски е 
човекот кој активно се вклучу-
ва во оние активности во кои 
се работи и се придонесува 
за доброто на татковината. 
Тој е еден од оние видни 
личности кои македонскиот 
народ низ своите историски, 
развојни и цивилизациски 
епохи, имал такви луѓе, имал 
борци и верни чеда.

Затоа, со право се вели дека 
еден од македонските па-
триоти, бизнисмени и хума-
нисти, кој со својата харизма, 
упорност и докажани дела 
и вредности, и кој со своја-
та харизма и неотстапност 
останува доследен и горде-
лив Македонец, двигател на 
мислата за слободна Маке-
донија, за обединет македон-
ски народ во своите етнички 
граници, е Ѓорѓија Џорџ Ата-
насоски. Тој заслужува го-
лемо признание за сето она 
што го прави за татковината, 
за Прилеп, за македонскиот 
народ како претставник на 
лозата Атанасоски.
Низ ваквите корифејни при-
мери и продонес, се гледа и 
подемот на еден народ, на 
една црква и на една држа-
ва - на македонскиот народ 
и Македонската православ-
на црква, Охридска архие-
пископија и на суверена Ре-
публика Македонија. Тоа се 
нашите три вечни факели 
кои се живи одблесоци и кои 
не само што опстојале низ 
времето, туку тие редат нови 
успеси, вредности и пости-
гања на сите полиња.

          А доблесни патриоти 
ја шират вистината за нив, 
се борат за нивното име и 
престиж, помагаат и придо-
несуваат на најдобар можен 
начин. Во Њујорк и Њу Џер-
си, во Флорида и во Македо-
нија, покрај активноста во ма-
кедонската заедница, Џорџ 
Атанасоски, како верник, со 
многу духовна промисла и 
посветеност, а и потоа на 
Флорида каде што живее 
семејството Атанасоски, при-
донесува за воздигнувањето 
на својот род и светоста на 
МПЦ-ОА.
И токму затоа, за него може 
да се нижат многу факти, 
дела, заслужени епитети, 
комплименти и восхит. Тој 
насекаде го истакнува своето 
македонско потекло и маке-
донски корени, и правејќи го 
тоа со огромна љубов, и не-
прекината верност кон татко-
вината. Атанасоски го прави 
тоа со својата најубава би-
блиска земја на Балканот, во 
јужните поли на европскиот 
континент, или отаде Атлан-
тикот во неговата втора тат-
ковина, Америка.

 

Пишува; СЛАВЕ КАТИН
Фабриката на Атанасовци „Мајкофлекс“ во Флорида
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Save the date… 

Join us for the 77th Macedonian Open on 

Tuesday July 9, 2019 
at the Station Creek Golf Club.

It will be an event with course challenges and a fun filled evening of 
camaraderie, great food and prizes. 

The much needed funds we raise support the ongoing renovation of suites at 
CMP, overall improvements to the Home and activities for our residents. We 
also support various programs in the community including the Macedonian 
language program at the University of Toronto, the annual Macedonian Film 

Festival and the Canadian Macedonian Historical Society, to name a few. 

Save the date for July 9, 2019, and register early to reserve your spot. 
Golfers are limited to 288 in total.

To avoid disappointment, reserve today!
Golfers can register online at

www.canadianmacedonianplace.com or
www.macedonianopen.com or

call Margarita Donakovski at 416-755-9231 Ext 1.
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КОН 40-ОТ ЈУБИЛЕЈ ЦРКОВНО И КУЛТУРНО 
ЗДРУЖУВАЊЕ НА МАКЕДОНЦИТЕ ВО МИСИСАГА 

Зачетоците на  црков-
ното здружување  и духовно-
то зближување на македон-
ските иселеници во градот 
Мисисага провинцијата Он-
тарио, Канада, според некои 
податоци до кои успеавме да 
дојдеме датираат многу по-
рано од колку што е забеле-
жано во некои документации. 
Се случува во времето кога 
МПЦ “Св.Климент Охридски” 
како единствена црква во ме-
трополата Торонто, веќе ста-
нува пре тесна за да може да 
ги задоволи потребите на 
сите верници. Тоа и дава 
идеја на група интузијасти од 
Мисисага,инаку членови во 
Св.Климент,Торонто,да поч-
нат да размислуваат за 
изградба на уште една маке-
донска православна црква во 
мултикултурна и мултиетнич-
ки Канада. Oвој град се 
вбројува меѓу најголемите 
индустриски градови во Ка-
нада кој од ден на ден  стану-
ва се попривлечлива урбана 
средина за македонските 
иселеници.Во 1979 година 
веќе почнува сериозно да се 
размислува за изградба на 
уште едно духовно светили-
ште што ќе ги задоволува 
потребите на неколку иљад-
ници македонци кои се досе-
лиле во овој град од сите де-
лови на Македонија. Меѓу 
првите иницијатори за фор-
мирање на црковна општина 
во градот Мисисага ги среќа-
ваме имињата на: Владо 
Мачковски, Методија Мач-
ковски, Зорка  Мартиновска, 
Милица Мартиновска, Крсте 
Мартиновски, Јонче  Дине-
вски  и други. Иницијаторите 
одржуваат неколку консулта-
тивни  состаноци во рестора-
нот Мavis на Mavis rd.во Мис-
исага во сопственост на 
Методија Мачковски и Владо 
Шуковски. После сите сове-
тувања  и консултации,  ко-
нечно во месец јуни 1979 го-
дина е избран и иницијативен 
одбор во чии состав ќе се 
најдат повлијателни лично-
сти кои ќе работаат со поза-
брзано темпо, за да ги  оства-
рат зацртаните цели, во 
иницијативниот одбор влегу-
ваат:Ѓорѓи Каркински, прет-
седател, Стефо  Тодоровски 
потпретседател, Милица 
Мартиновска секретар, Ме-
тодија Мачковски благајник, 
Спасе Галевски заменик бла-
гајник , Владо Мачковски чер-
мен. Бидејќи се работи за 
црковен објект потребно е 
свештено лице, и за таа цел 
повикан е свештеникот Драги 
Костадиновски од црквата 
Св.Климент, Торонто. По 
кратко време, поточно на 10 
јуни 1979 година иницијатив-

ниот одбор свикува изборно 
членско  собрание на кое ќе 
се избере првата црковна 
управа во чии состав ќе вле-
зат следните лица: претседа-
тел  Ѓорѓи  Каркински, прв 
потпретседател Владо Шу-
ковски, втор потпретседател 
Славко Лазаревски, секретар 
Милица Мартиновска, заме-
ник секретар Атанас Тане-
вски, благајник Методија 
Мачковски, заменик благај-
ник Едни Терзиевски,  чер-
мен Владо Мачковски,  заме-
ник чермен Стефо  
Тодоровски.  Членови: Стан-
ко Багушевски, Коле Божи-
новски, Јоше Димитриевски, 
Пецко Спасовски, контролна 
комисија: Ѓорѓи Вампарџиев, 
Алек Каркински и Џан Црвен-
ков. Новото управно рако-
водство започнува активно 
да работи за проширување 
на членството, одржување 
на разновидни културни и 
други вид активности, од кои 

најзабележливи  ке бидат 
игранки, банкети, прослави 
на празници, донаторски ве-
черинки и сл. но сепак тоа 
нема да го намали ни малку  
размислувањето за купу-
вање на црковно место каде 
би можело да се изгради цр-
ковно светилиште што ќе го 
носи името на светецот “Св.
Пророк Илија”, и така назна-
чените лица, Милица Марти-
новска и Пире Илиев упату-
ваат известување до 
управата дека  најдено е ме-
сто (денешниот парк на цр-
квата) како можно место што 
ги исполнува условиите за да 
може да се изгради црква. 
Управата го прифаќа тој 
предлог и веднаш ги задо-
лжува  Ѓорѓи Вампарџиев, 
Ставре Костовски и Алексан-
дар Каранфиловски кои ќе ја 
водат постапката за купу-
вање на паркот со адреса на 
290 Derry Rd,Mississauga,со 
површина од 12.069, хектари 
земјиште за што е исплатено  
320 000 долари, за да биде 
купо-продажбата усогласена 
дадено е капар  од 65 000 до-
лари собрани пари како до-
нација од членовите. Црков-
ната управа почнува убрзано  
да работи за уредување на 
паркот, како прво се поставу-
ва канализација за отпадни 
води, потоа се воведува 
електрика, сега местото е 
исчистено и приспособено за 
одржување   на пикници, 
игранки и други културни ак-

тивности. Еден од најзаслуж-
ните за уредување на паркот 
се спомнува името на Јордан 
Ѓорев а до него е и Ставре 
Костовски. Паркот ќе биде 
осветен на 29 јули 1983 годи-
на со присуство на  митропо-
литот г.Кирил, градоначални-
кот на Мисисага Hazel 
McCallion, и други црковно 
сослужители. За прв паро-
хиски свештеник  за црквата 
Св.Илија од страна на митро-
политот  на Американско-Ка-
надската  Епархија г.Стефан 
е назначен Илија Донев кој 
доаѓа од САД. Така првата 
света богослужба отец  Илија 
Донев ја одржува на 26 јануа-
ри 1989 година  во трилер 
што е успособен  за овие на-
мени.Тоа ќе биде и знак за 
почеток  на здружување и на 
редовен и организиран црко-
вен живот во црковната 
општина во Мисисага. На ви-
сок подем почнуваат  да се 
организираат разни  актив-

ности од културен, просве-
тен,  национален и духовен 
карактер. А со тоа расте и 
потребата за поголема про-
сторија што ќе може мини-
мално да ги задоволи тие 

барања. Од 1990 година ре-
довните богосослуженија ќе 
се одржуваат во привреме-
ната просторија во паркот 
припремени од волантери и 
донации од членовите, еден 
од главните мајстори беше 
Тоде  Блажевски. Големата 
желба за  своја црква не за-
пира, таа се повеќе и повеќе  
ги загрева срцата на нашин-
ците во заедницата во Миси-
сага и конечно на 31 јануари 
1997 година се купува црков-
на зграда на 1775 Bristol Rd. 
во  градот Мисисага, црквата 
е изградена во 1858 година 
(римокатолочка), која ќе 
може лесно  со мала ренова-
ција да се претвори во право-
славен верски објект. За 
оваа црковна  зграда испла-
тено е 370 000 долари, иста-
та година на 25 април купена 

е и куќа до црковната зграда 
за што е исплатено 160 000 
долари. За брзо време цр-
ковната зграда ќе се уреди со 
помош на парохијаните и 
други верници од соседните 
места. Како главен мајстор 
за уредување на целиот цр-
ковен простор пак го среќа-
ваме Тоде Блажевски. Во 
оваа црковна просторија 
веќе почнува да се чувствува 
духовниот пулс на македон-
ските иселеници овде во гра-
дот Мисисага. Бројот на вер-
ниците ќе се зголемува од 
ден на ден и тој духовен воз-
нес ке не воздигне  високо за 
да бидеме поблизу до сите 
доблесни средини. Сето ова 
духовно возвишување во 
овој црковен храм ќе згасне 
на 29 април 2000 година кога 
од подметнат пожар ќе биде 

разрушена црковната зграда. 
И од истата таа година ,све-
тите богослужби ќе се одржу-
ваат во привремена изнајме-
на зграда со подрумски 
простор. Зградата беше ло-
цирана на 918 Dundas St.E. 
во Мисисага.Така ќе биде се 
до 2006-та година кога ке се 
изгради нова црква на истото 
место каде што беше стара-
та црква. Македонците од 
Мисисага и овој пат потпо-
могнати и од други верници и 
парохјани ,повторно широко 
ќе ги отворат срцата за да се 
зафатат со акција за соби-
рање на донации за брзо да 
се изгради новата црква 
Св.Пророк Илија, за тој долг 
сон, желба и поттик повторно 
да се реализира.Точно на 7 
септември 2002-та година ќе 
се осветат темелите на нова-

та црква, што ќе значи поче-
ток на изградбата. Светиот 
чин го извршија: Поглаварот 
на МПЦ Архиепископот 
г.г.Стефан и Митрополитот 
г.Кирил. Се констатира дека 
архитектонските и сите други 
градежни планови се во за-
вршна фаза , како и сите дру-
ги потребни документи. Се 
започнува со изготвување на 
финансиски буџет за да мо-
жат градежните работи да се 
одвиваат непречно. Кај маке-
донците овде во градот  Мис-
исага повторно се чувствува 
пулсот на уште посилно 
здружување, зближување, да 
бидат единствени, обедине-
ти со една единствена цел, 
да огреат  светилките на 
божјиот светол дом, и така 
сплотени со божјата милост 
ќе го дочекаат тој светол ден.
Конечно на 14 мај 2006-та го-
дина  веќе се извршува све-
тиот чин осветување на но-
вата црква Св.Пророк Илија, 
најсветлата радост ги 
разбранува македонците  кои 
живеат во градот покрај река-
та Кредит ривер. На освету-
вањето учествуваат:Архие-
пископот Охридски и 
Македонски г.г.Стефан, а во 
сослужување на Митрополи-
тот полошко-кумановски г. 
Кирил, Епископот Велички  
господин Методиј, како и 
бројни свештеници од Аме-
риканско-Канадската Епар-
хија со стотици верници од 
разни градови на Канада и 
САД. И така се овековечија 
27 годишните желби и очеку-
вања за изградување на 
уште едно духовно светили-
ште во Канада, во градот Ми-
сисага кој се смета како за 
една од најсовремените на-
селби со динамичен и ду-
стриски развој, и затоа тука 
се вдомиле неколку иљади 
македонски семејства пре-
тежно од сите делови на Ма-
кедонија . Затоа ова 40-то 
годишно црковно живеење 
во овој град, направи нашите 
да се чувствуваат како дома, 
со тоа сложно и заедничко 
работење, со сите групи,дру-

штва и секции, со стотици 
подарени часови и денови, 
се постигна над очекуваното, 
за што секој може да им под-
завиди и да се гордее на тие 
импозантни резултати. Цр-
квата Св.Илија од Мисисага, 
може себе да се рачуна како 
лидер кој работи за зачуву-
вање на македонските тради-
ции и обичаи, а тоа го потвр-
дува фактот што е меѓу 
првите што ја започна про-
славата на македонската 
стара нова година, или пра-
вославна нова година, тра-
диционално позната како 
“Василица” по Св.Василиј 
Велики. Василица  се празну-
ва на 14 јануари по јулијан-
скиот календар. Првиот све-
чен празничен банкет Св.
Илија го одржува во 1981 го-
дина во салата на Св.Кли-
мент Охридски во Торонто, 
после тоа традицијата про-
должува но сега на различни 
места, и ќе биде така за  38 
години, традиција што ќе 
трае и продолжува.

Тој духовен, културен и 
божји  жар на македонските 
парохијани во градот Миси-
сага допрва се разгорува, тој 
тренд на таа духовна сплоте-
ност,на таа братска љубов да 
продолжи и понатаму за да 
биде следен со задоволство 
и восхит од младата генера-
ција што доаѓа. Новото ра-
ководство со новоизбраниот 
претседател Ацо Крстевски 
кои беа избрани на 24 февру-
ари 2019 година, со нов елан, 
со нови чекори и позитивна 
енергија ќе ги продолжат тие 
40 годишни традиции  заедно 
со сите македонци во маке-
донската комуна во Мисисага 
и пошироко , со црковната 
управа, женската секција која 
секако е носителот на мно-
губројните активности и со 
сите други секции и друштва.
Духовниот вознес и маке-
донскиот проблесок да биде 
обединителска алка на сите 
што си ја сакат дедовинската  
Татковина,иако се наоѓаат 
толку далеку од  неа.

Македонска заедница

Горнан Јовановски
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Македонска православна црква Св Недела, Ајах, Црковниот одбор со претседателот 
Славе Бунтески и женската секција со претседателката Дафина Христова ве 

покануваат на: Велигденска Прослава
На 28 април 2019 со почеток во 12 часот напладне, Ќе биде послужен богат 

Велигденски ручек, со традиционалните печени јагниња
Јавете се и  резервирајте на телефонот на  црквата: 905-426- 5355 или кај кај 
претседателката на женската секција Дафина Христова на тел: 416 -553 6744. 

Добродојдени сте!        $20

 "Dancersize Classes"
Ново!  Вежбајте и учете 

македонски ора!
 

Идни младенци , подгответете се за свадбената веселба, научете ги македон-
ските традиционални ора  и заблескајте во вистинско светло на вашата свадба.

Секој четврток од 19:00 часот
 (7:00 навечер) во  црквата Св. Недела во Ејџекс ќе се одржуваат фолк часови  – 
dancercise. Одлична  можност да се забавувате вежбајќи во ритамот на маке-

донската  музика.
Сите генерации се добродојдени!

За подробни  информации јавете се кај претседателката на женската секција 
Дафина Христова на тел: 416 -553 6744  или во црквата 

на телефон: 905-426- 5355.

$20

Велигденска честитка од претседателот на црковната управа во Св. Недела-Ајах Славе Бунтески

Почитувани членови на нашите управи, драги верници, браќа и сестри Македонци! 
На Велигден, празникот на Христовото воскресение , нашиот најголемиот христијански празник нека 

светлина ги огрее вашите домови и вашите топли македонски  срца.  
Да се радуваме, славиме и почитуваме меѓусебно, 

зашто слогата, меѓусебната љубов и почит се 
темелот на нашата православна вера.

Вратите на нашиот светол храм Св. Недела се 
отворени за вас секогаш, 

Со почит и христијанска љубов 
Христос Воскресна Навистина Воскресна!

Ѓурѓовденски Мини  Базар
Женската секција при црквата Св.Недела заедно со претседа-

телката Дафина Христова организираат Пролетен Ѓурѓовденски 
мини Базар кој ќе се одржи на 5-ти мај веднаш после богослуж-

бата. Доколку времето е пријатно базарот може да биде лоциран 
надвор, во спротивно ќе биде внатре во црквата.

Сите сте добродојдени.

On Saturday April 27th, His 
Eminence Metodij will perform the 

Great Saturday Pascha service 
starting at 10 AM. All of you are 

welcome to attend. 

Во саботата на 27 април, Него-
вото Високопреосвештенство 
Методиј ќе ја изврши Велики 

Сабота Паша услуга, со почеток 
во 10 часот. Сите сте добредој-

дени.

Schedule of Services for Holy Week and Pascha 2019
April 20 - Lazarus Saturday - Divine Liturgy 10 AM
April 21 - Palm Sunday - Divine Liturgy 10 AM
April 24 - Great Wednesday - Holy Unction 7 PM
April 25 - Great Thursday - Divine Liturgy 10 AM
April 25 - Reading of the 12 Passion Gospels 7 PM
April 26 - Great Friday - Royal Hours 10 AM
April 26 - Burial of Jesus - 7 PM
April 27 - Great Saturday - Divine Liturgy 10 AM
April 27 - Midnight Easter Service Procession - 11:30 PM
April 28 - Easter - Divine Liturgy - 10 AM
April 28 - Easter - Vespers and Reading of the Gospel 1 PM
April 29 - Holy Monday - Divine Liturgy - 10 AM
April 30 - Holy Tuesday - Divine Liturgy - 10 AM
We look forward to you joining us!
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An outstanding guitarist, 
Aleksandar Cvetanov might 
have become the next 
Andrés Segovia. Now 14, 
and a junior student at Iro-
quois Ridge High School, he 
is a member of his school’s 
concert band and a proud 
dancer in the Ilinden Folk 
Ensemble
His love for music originat-

ed during the first grade. He 
first wanted to play drums 
but a twist of fate brought a 
guitar into his arms.

After learning the basics, 
with support from his men-
tor and teacher Mike Mus-
celeanu, Aleksandar turned 

to classical guitar and joined 
the Royal Conservatory of 
Music to advance his music-
al career and skills. He prac-
ticed every day working his 
way up the levels and pass-
ing exams with rankings only 
a small number of people 
receive, First Class Honors. 
These high ranks would 
be mainly due to his talent, 

patients, hard work and 
his teacher Mike. Amongst 
all of this, Aleksandar also 
met with another skilled 
guitarist, Bozidar Vitkovic 
(Segovia Class Guitarist). He 
taught  leksandar many use-
ful techniques and skills so 
that he could get better.

“I was skeptical at first. He 
didn’t look like the type of 
person who played classical 
guitar,” said Bozidar. “But 
when he got his fingers go-
ing, the sounds coming out 
of that guitar were beauti-
ful,” he added.

Although Aleksandar plays 
classical music he still 
enjoys learning and playing 
pop music from both his own 
culture and others. Over the 
eight years experience, Alek-
sandar has received over 30, 
first place awards during a 
variety of competitions and 
is the second place holder 
for best ntermediate guitar-
ist in Ontario two years in 
a row. His first professional 
public concert in 2014 oc-
curred at the Burlington Per-
forming Arts Centre in front 
of an audience of over 500 
people while only 10 years 
old. Since then Aleksandar 
has received a total of three 
scholarships since that mo-
ment.

“Very good playing. The mel-
ody was performed in a very 
smooth, sweet and lyrical 
way” as described by one 
of Aleksandar’s judges, Mi-
chael Savona.

“Extremely confident and 
musical playing”. A line Mi-
chael Kolk used to describe 
Aleksandar’s performance 
of, “Monotonia”.

“Alek worked his butt off to 
get where his today,” said 
his father Bosko. He added, 
“I am so glad he is achiev-
ing the things I couldn’t as 
a kid.”.

“I have seen him at times 
with almost no sleep before 
a competition. He always 
works, sometimes to the 
point of bruising and ex-
haustion in his fingers”, his 
mother Marija said. In 2018, 
Aleksandar was offered a 
job in the Oakville conserv-
atory of Music which made 
him the youngest teacher 
ever hired in the school and 
beyond. This came due to 
his knowledge of different 
instruments and his suc-
cess in guitar. Aleksandar’s 
own teacher Mike Muscelea-
nu recommended him to his 
school after noticing his in-
credible talent.

“Teaching is hard”, Aleksan-
dar said and added, “I now 
realize what Mike has been 
going through while he was 
teaching, it’s not easy at all.”

"I was impressed not only 
with Alek’s level of comfort 
with the material I was ask-
ing him to play but also with 
his mature ability to work 
with adult professionals," 
Mike said. "This young stu-
dent already had it all going 
on — talent and profession-
alism. He will be the con-
summate studio or session 
player one day, should he 
choose to go that route."

During his four years in high 
school, Aleksandar plans to 
incorporate his musical tal-
ent into his education and 
school pride. He will con-
tinue to practice no matter 
what he may face on his 
journey. Caitlin Belanger is 
Aleksandar’s band teacher 
and has seen wonders in his 
musical abilities

“Kids that play hockey and 
sports, they have all kinds 
of opportunities every week-
end to play. Whereas Alek, 
he’s got to look for them,” 
Caitlin Belanger said.

With more practice, Alek said 
his goal for ranking number 
one in Canada would be 
achieved.

Guitar Teacher at only 14
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30 години постоење на Литературното Друштвото „Браќа 
Миладиновци“ од Торонто, безброј поетски и прозни пораки од 
креативното перо на авторите, а ним не им се знае ни бројот, ни 
набојот. Сал едно е знајно: - дишат и творат омаени татковински, 
се будат со стих што мириса на расцутениот мај крај Врадар, опива 
како липите на Широк Сокак и заплискува како водените изблици на 
Охридското Езеро во Црниот Дрим на залезот од август.
Понекогаш чиниш дека штом ги отвориш прозорците ќе го здогледаш 

Кајмакчалан или Белото Море, а ако ги затвориш ќе продолжиш да 
ја сонуваш Македонија онака стемена и голема, распослана дур до 
Нијагарините водопади.
Драги вљубеници во пишаниот збор  ова катче од ,,Македонија,, им 
го посветуваме токму ним, на авторите и делата од друштвото на 
писателите ,,Браќа Миладиновци,,од Торонто. Уредник на рубриката 
е претседателот на друштвото 
г-ѓа Маја Доневска –Ивановска.

Македонско литературно друштво 
,,Браќа Миладиновци,, - Торонто

Patsy Sider-Aspassia Bossota
BIOGRAPHY
Aspassia Bosso-
ta-Patsy Sider 
was born in the 
city of Flori-
na-Lerin on April 
10th of 1943, the 
fifth child of the 
six children of 
Avraam and  on-
stantina Bossota 
(five daughters 
and a son.) Her 
education was 
Grade Twelve. 

ln 1962 her and 
her family, for political reasons, they decided to immigrate to 
Canada. In Canada, she met Angelo Sider-Evangelos Sid-
eropoulos from Florina- Lerin, and they got married in 1964. 
The Lord awarded them with three children Steve, Lillian and 
Nick. From their married children Lillian and Steve, they have 
four grandchildren, Tiffany, Lauren, Jason and Julia. 

In the free world of Canada, she had a desire to continue 
her education and after a hard day's work, at nights she took 
various courses and she was awarded many Certificates of 
Knowledge. 

The National Library of Poetry awarded her the Editor's 
Choice Award for Outstanding Achievement in Poetry twice 
in 1997 and once in 2006. On January 9th of 1998 the Strat-
ford Career Institute in Toronto awarded her the Diploma in 

Creative Writing.  She is an active member of the Macedo-
nian Community in Toronto and lifetime  member of the Inter-
national Society of Poets. 

In 1975, she was elected as President of the Ladies Auxil-
iary of the Macedonian Orthodox Cathedral Church of Saint 
Clement of Ohrid, in the city of Toronto, and in 1985, she was 
awarded a Certificate of Appreciation from the Committee 
Members and the President of the Church, Mr. Tome Tanaso-
vski, for her dedicat ion, kindness and hard work towards the 
church and the Macedonian people.  She served as well as 
volunteer and at the Canadian Macedonian Place, (Home for 
the Aged.) 

In Canada, she worked at various jobs and she owned a 
Restaurant and a Retail Business. Presently she is manag-
ing her own Investment Properties.  

Patsy Sider-Aspassia Bosscta is the author of five poetry 
books entitled  "Diary of a Soul (1998)" "A Spark from the 
Ashes (1998)" "Between Two Worlds  (2000)" "The Joy of 
Justice (2003)" "Prohibited Culture) (2006)" a book of Short 
Stories  entitled "Amazing Garden (2009) and author of many 
other poems, many other short  stories of fifteen hundred 
words each story or less and children' stories. Her hobby is
writing. 
Personal Note or Philosophical Statement

"You must have space in your heart for love and forgive, 
even in times of suffering. Faith in the Lord, strength of will 
and hope will always lead you along the path of righteous-
ness and happiness."

MY NAME IS MACEDONIA
Patsy Sider-Aspassia Bossota

My birthplace is the village of Nevoliani, Aegean Macedonia
My name is Macedonian and in our home, we speak the Macedonian language. 
My first day in school
I will remember it as long as I live. 

At recess, I speak to my friend the Macedonian language. 
The teacher hears me that I do not speak the Greek language. 
The time when I enter the classroom
I suffer the Jesus Christ sufferings. 

He says to me. "You an Old-Bulgarian you spoke the Bulgarian language
Why not the Greek language? 
Now this minute I will teach you a lesson
For you, not to speak again the dirty language the low." 

He hits and hits my head, my body everywhere
He brakes the drum of one of my ear
I am deaf of my right ear
And I will be deaf forever. 

The physical abuse is not enough for him
He gives orders and for the mental abuse. 
For a full year none of the children
Are allowed to play with me or to talk to me. 

I go to talk or to play with the kids
All the children turn their backs on me with disgust. 
I sit always by myself
A pain an unbearable pain. 

The memories of the past live
And by passing the years are awakening. 
The Macedonians who live under Greece till this day live the same way
They have no respect, national rights and equality. 

My name is Macedonian with today's strong voice
Which will be heard all over the world. 
For the Macedonian people, I demand the human rights
So, the Macedonians who live under Greece to live with equality.
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Со доаѓањето на пролетта и процутот на првите пролетни 
цвеќиња; кокичето, љубичицата, јагликата, со позлатени-
те сончеви зраци, ни доаѓа пролетта, и со пролетната пес-
на на ластовиците радосно го очекуваме Велигден- денот 
на Христовото воскресение. За овој најголем христијан-
ски празник нашиот народ се подготвува богато и свечено 
да го прослави со сите  одбележја и обичаи; почнувајќи од 
Прочка  или Проштени поклади  кога луѓето си простуваат 
меѓусебно. Токму на  Прочка започнува Велигденскиот пост. 
Потоа  верниците се причествуваат со „Вино и леб – тело 
Христово,  простено, простено-од гревови тело ослободено“.                                                                                                                                  
За христијаните причесната е важен момент во годината која 
е опеана во следната пролетна  велигденска обредна песна  
создадена со појава на христијанството, за кое ќе стане збор:

„ИЗВИШИЛО МИ ВИСОКО БОРЈЕ,
ВИСОКО БОРЈЕ СРЕДЕ МАНАСТИР,
АЈ НА БОРЈЕТО ВЕТКИ ПОРОЈНИ,
АЈ НА ВЕТКИТЕ ЛИСЈЕ  ШИРОКИ,
АЈ НА ЛИСЈЕТО КАПКИ  КРВАВИ,

ТИЕ НЕ БИЛЕ КАПКИ КРВАВИ,
ТУКУ МИ БИЛА ЧЕСНА ПРИЧЕСНА“

Со будењето на пролетта  и религиозните  белези на ПРИ-
ЧЕСНА, песната не воведува во многувековното празнување 
на Велигден кое започнало во вториот век и си нашло ме-
сто во македонското народно творештво, а особено во на-
родната поезија. Преку животниот пат на нашиот народ низ 
вековите, видливо е дека  македонските народни  песни се 
наоѓаат на прво место со својата разноврсна тема,  лирич-
ност и поетска  емотивност. Песната им била секојдневен 
придружник на нашите далечни претци. и тоа лирските на-
родни песни кои најмногу ги пееле жените придружени од 
мажите кога работеле во полето,  на орото, на празниците... 
Со својата мелозвучност се издвојувале Лирските народни 
песни кои припаѓаат во групата Обредни песни кои се најста-
ри  и потекнуваат од времето на паганската религија. Но, со 
прифаќањето на  христијанството овие песни се менуваат и 
приврзуваат кон христијанските празници.  Велигденските  
обредни песни се пееле на свадби и празници на Причесна 
и Велигден и имаат христијанско-религиозни елементи. Би-

дејќи  трите дена од велигденското славје,  се игра оро, на-
родот е весел, разигран и во повеќе песни се пеело за орото 
како важен и актуелен  дел од празничните настани;  опеано 
во велигденската песна:

„ВИЛА НЕДА ВИТО ОРО
НА ПЛАНИНА НА РАМНИНА

ДРУГАРКИ Е ЗАВИДОЕ:
БЛАЗЕ ТЕБЕ БЕЛА НЕДО, СО

 ТВОЕТО БЕЛО РУНО, КОПРИНЕНО!“
„ИЗГОВОРИ БЕЛА НЕДА:

НИТО МИ ГО ТАТКО КУПИЛ

НИТО МИ ГО МАЈКА ПРЕЛА
ПРЕЧИСТА МЕ  ДАРУВАЛА
ДВЕ КОШУЛИ КОПРИНЕНИ„

Во тие времиња кога на орото и песните им немало крај, се 
до третиот ден а сите се поздравувале со желба дека идната 
година Велигден ќе биде дочекан  повесело и порадосно а 
„мома Ангелина“ продолжува да го вие орото „на високо на 
широко“ со сите момци и девојки:

Велигден, море, Велигден;
та кога дојде и појде?
со нога не те игравме,
со уста не те пеавме,
со очи не те видовме.
Моме ле, моме убаво,

три дена ме носи на појас;
црвени јајца кршевте,

на гајдаџија дававте, 
кога си оро игравте.                     

Велигден, море Велигден
в година пак да ни дојдеш,

со китки, во десна рака,
во лева рака со јајце ќе те 

чекаме.
Мотивацијата и сликовитоста 
на народното поетско тво-
рештво поврзани со велигден-
ските традиции кое ги допира 
скоро сите поетски жанрови 
врши влијание  врз поетските 
творби на современите поети  
кои ќе дојдат до израз во овој 
контекст. Со сите обичаи при 
дочекот на Велигден; одење 
в црква облечени со нова 
облека, со  велигденски  јајца;  
песните ќе ве потсетат и ќе ве поведат кон вашите родни ме-
ста,  во вашето детство. Сето ова, поетот ИВАН  ТРПОСКИ, 
роден во с. Волино-Охридско а живее во Сиднеј,Австралија 

- сеќавањата  за Велигден убаво ги опишува во 
песната„Велигденски  пречек“- цитираме:

„ГО ЧЕКАМЕ ВЕЛИГДЕН
СО ЧИСТИ ДУШИ И НОВИ ОБЛЕКИ

ЖЕЛНИ ЗА ПРИЧЕСНА
ГЛАДНИ ЗА НАФОРА И ЖЕЛНИ 

ЗА ХРИСТОВОТО ВОСКРЕСЕНИЕ.“
Во последнава деценија, а и порано, забележ-
ливо е  тоа што објавени се песни за деца со 
тематска и наставна содржина за Велигден и на 
страниците од учебниците во Македонија,  како 
што е детската  творба на професорката-поете-
са СЛАВКА МАНЕВА, од Скопје.

ВЕЛИГДЕНСКА ПЕСНА
Црвено- бело, црвено бело,

Нека ви е деца весело!
Голем празник, голем ден -

Велигден.
За здравје ќе се чукнете,

јајца ќе пукнете
Голем празник, голем ден -

Велигден
Камбани во црква бијат,

Ора весели се вијат.
Голем празник, голем ден -

Велигден !  

И навистина, после сите 
овие убави  велигденски  
творби во кои се чувствува 
оригиналност, со реална 
слика, нема потреба да се 
навлегува во значењето, 
традициите и обичаите  на 
Велигден, бидејќи  темат-
ската  лиричност на поет-
скиот збор ни кажува се. 
Ја почувствувавме пролет-
ната велигденска убавина 
и празнична атмосвера на 
поетите отаде  океанот, од 
Македонија, Австралија, се, 
до Торонто-Канада. Инспи-
рирани од народниот  пеач  
го воспеале  христијанското 
содржателство, зачнато од 
нектарот на народната пое-
зија и со ритамот на песната 
сплетија цветен ВЕЛИГДЕН-
СКИ ВЕНЕЦ од стихови и зе-

лени палми за Христовото воскресение;  поетите  испраќаат 
пораки за љубов, мир и љубов во Македонија и насекаде во 
светот.
Во чест и слава на празникот на Исусовото  воскресение, на-
речен:„ – Ден над деновите – Празник над празниците“ ќе се 
празнува и слави во Македонија и насекаде во светот каде 
што има Македонци и христијани. На црковните богослужби 
ќе одекнуваат божествени молитви и црковни хорски изведби 
на „ТРОПАРОТ“, придружени со богољубивиот глас на „сите 
ангели“ а ритамот на божјата молитва ќе создаде ангелски  
вознес  кај верниците:

„ХРИСТОС  ВОСКРЕСНА ОД МРТВИТЕ,
СО СМРТТА, СМРТТА ЈА ПОБЕДИ;

И НА ТИЕ ВО ГРОБОВИТЕ  ЖИВОТ ДАРУВА“
Македонската заедница во Торонто и црквите од оклните гра-

дови, почнувајќи  од МПЦ. „Св.Климент Охридски“,  свечено 
и достоинствено ќе го прослават  Велигден; традиционално 
и старокрајски. Веќе владее празнична атмосвера, еве  „ден 
за ден, дојде Велигден.“ Ќе заѕвонат сите камбани разгласу-
вајќи ја празничната слава. Велигден не очекува а Велигден-
ското утро се приближува. Радосни и празнично облечени, а 
децата најрадосни,со кошнички со црвени велигденски  јајца 
- симбол на животот, се упатуваме кон црквата. Созапалени 
свеќи го славиме Христовото Воскресение кое се симболизи-
ра со кршење на велигденските јајца. Со велигденскиот по-
здрав- ХРИСТОС  ВОСКРЕСЕ ! – НАВИСТИНА ВОСКРЕСЕ 
! – ја манифестираме приврзаноста и љубовта  кон Исус Хри-
стос. Веселата празнична атмосвера продолжува со вкусен 
велигденски ручек, со гости и гоштевања, со оро и песна.
Бидејќи велигденската тема си најде убаво место и вечно 
засолничте во богатиот музички репертоар на македонските 
народни песни, интерпретирани од  македонските пеачи  ќе 
ви презентираме една од најпознатите  песни во Македонија 
и надвор од неа за која музика и текст напишал познатиот 
македонски композитор и пеач Ѓорѓи Васиќ од Скопје, а по 
неговата мајка со корени од Егејска Македонија. Познат е 
под неговото уметничко име  DZINA  PAPAS  DZOKSI. Не-
говата песна „НА ВЕЛИГДЕН“ е инспирација од вистинска „ 
македонска љубовна приказна“ што ја слушнал од неговиот 
дедо, а се пее  долги години. Народот ја прифати како Велиг-
денска химна која се слуша насекаде преку програмата на 
радио станици, на ТВ-екрани и на концертите .Да уживаме со 
песната и да запееме:

 На Велигден сум се заљубил
На тој голем ден христијански,

Ајде боже ти ми помогни кажи каде да ја најдам.
Толку народ јас не сум видел
Што на Велигден се насобрал 

Мили боже ти ми помогни кажи каде да ја најдам.
Пеј мој народе македонски сегде каде што си населен.

Љубов божја се ќе победи, сета надеж пак ќе воскресни
Тука најсилно со векови ѕвонат црквите македонски   
Јас со песна ве повикувам сакам неа да јанајдеме.

И навистина, Велигден е љубов. Традициите, орото, песни-
те, виното и љубовта продо-
лжуваат и ќе траат засекогаш, 
како што ќе трае МАКЕДО-
НИЈА и македонскиот род, 
засекогаш !  Овој голем ден 
нека биде Воскресение на Ма-
кенонија.

  
ЧЕСТИТ ВЕЛИГДЕН!  

почитувани  
Македонци, 

каде и да сте.

Македонска Заедница

ПОЕЗИЈА СО ПОВОД

Michael Georgiev, ACSB, CRM
Partner - VP Construction & 
Infrastructure

Jones DesLauriers | Navacord

T 1.877.232.9996 x2346 
D 416.234.6329
M 647.501.2615
F  416.259.7178

jdimi.com

E michaelg@jdimi.com
2375 Skymark Avenue
Mississauga, ON L4W 4Y6
Emergency Claims: 1.866.440.4127

ПОЕЗИЈА  СО ПОВОД
Пишува и уредува

БЛАГИЦА ДАФОВСКА

ВЕЛИГДЕН – ПРАЗНИК НАД ПРАЗНИЦИТЕ
МОТИВ ВО МАКЕДОНСКОТО НАРОДНО ТВОРЕШТВО И ВО СОВРЕМЕНАТА ПОЕЗИЈА
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 ► На 4 мај 1903 
година починал Го-
це Делчев — еден од 

најголемите идеолози 
на народноослободи-
телното движење на 
македонскиот народ 
кон крајот на XIX и по-
четокот на XX век

 ► На 4 мај 2001 
година во Скопје, Ма-
кедонија почина Ва-
ска Илиева (родена 
на 21 декември 1923 
во Скопје) македонска 
пејачка, доајен на ма-
кедонската народна 
песна и една од нај-
познатите македон-

скиизведувачи на на-
родна музика.   

Васка Илиева е родена 
во скопската населба 
Чаир на 21 декември 
1923 г. во семејство на 
музичари. Нејзиниот 
татко, Тодор Бошков 
Велков, бил познат гај-
даџија. Васка Илиева 
својата музичка карие-
ра ја започнува пред 
1950 г. во Државниот ан-
самбл за народни песни 
и игри „Танец“. Поради 
ненадминатиот стил на 
пеење и неповторли-
виот глас, Васка Илиева 
многу брзо станува мно-
гу популарна и настапу-
ва на безброј концерти, 
не само во татковинатa, 
туку и во тогашна Југо-
славија, како и секаде 
во светот каде што жи-
веат Македонци.
Станува препознатлива 
со песните: „Земјо маке-
донска“, „Имала мајка“, 
„Излегол Невен Пејо“, 
„Аир да не сториш 
мајко“, „Сестра кани 
брата на вечера“ и мно-
гу, многу други. За вре-
ме на долгата музичка 

кариера, во Република 
Македонија и насекаде 
по светот каде што жи-
веат Македонци ја на-
рекуваа „Жива легенда“ 
на македонската народ-
на песна, „Кралица на 
македонската народна 
песна“, како и „Амба-
садор на македонската 
народна музика“.
Починала на 4 мај 2001 
г. во родното Скопје на 
возраст од 77 години, 
оставајќи зад себе бо-
гато културно и духов-

но наследство. Во неј-
зина чест, а по повод 
10 години од нејзината 
смрт, беше организи-
ран и одржан концерт 
во Македонската опера 
и балет, на кој наста-
пија познати музички 
имиња, како и нејзиниот 
наследник Сузана Спа-
совска.

 ► 15 мај е ден на 
македонското знаме. 
Македонското сонце 
претставува „ново сон-
це на слободата“, како 
што е и испеано во ма-
кедонската национал-
на химна Денес над 
Македонија:
Денес над Македонија се 

раѓа,
ново сонце на слободата.
Македонците се борат,

за своите правдини!
Во периодот од 1991 до 
1995 година, како сим-
бол за знамето се упо-
требувала ѕвездата од 
Кутлеш, што довело до 
масовни протести во Гр-
ција, поради наводните 
„ексклузивни права“ на 
користење на симболот 
од грчка страна. 

 ► На 20 мај 
1876 во селото Раз-
ловци во Источна Ма-
кедонија избувна Раз-
ловечкото востание на 
македонскиот народ 
против османлиската 
војска. И покрај неу-
спехот на востанието, 
тоа имаше големо зна-
чење за будењето на 
националната свест и 
за народноослободи-
телната борба на ма-
кедонскиот народ.

 ► 24 мај е ден на 

сесловенските просве-
тители и учители или 
Ден на светите солун-
ски браќа Св. Кирил 
и Методиј — државен 
македонски празник-
кој се празнува на 24 
мај. Празникот е во 
чест на Св. Кирил и Св. 
Методиј, основачите 
на првата словенска 
азбука – глаголицата. 
Денот на македонските 
светители е прогласен 
за државен празник од. 
Во XI век Црквата го 
прогласила 24 мај (11 
мај по стар стил) за ден 
насветите просвети-
тели Кирил и Методиј. 
Денот во Македонија 
првпат бил одбележан 
на 11 мај 1860 година 
во црквата Св. Богоро-
дица во Скопје. Дату-
мот е избран бидејќи го 
означува датумот кога 
започнала Моравската 
мисија.

Македонска Заедница

Низ Годините
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 ► Таа светлина што ја видов беше 
вистинска , но ѓаволска.

 ► Добрините и проштевањата создаваат 
неблагодарници.

 ► Магијата се растури – а ти остана 
маѓепсана.

 ► Често пати мажот личи на 
молзница крава

 ► Не и’ кажувај- таа знае дека има ѓавол во душата.
 ► Многу е тежок притворот на невино осудениот.
 ► Веќе е пладне, а јас сум сеуште во темнина.
 ► Кучето е попаметно од жената: тоа не го нашушта стопанот 

ако стане сиромав.
 ► Колку вреди нештото ќе дознеш кога ќе го изгубиш.

Ташко Кубановски

В и ц о в иАфоризмите на 
Ташко Кубановски Избори

Зборуваат Германец, Амери-
канец и Македонец, по колку 
часа имаат резултати од 
изборите.
Американецот вели:
- Ние за 24 часа веќе имаме 
конечни резултати.
Германецот рекол:
- Ние за 12 часа имаме пре-
броено и знаеме кој победил 
на изборите.
Македонецот им рекол:
- Слаби сте двајцата. Кај нас 
шест месеци однапред сè 
се знае.
Слушнато од Војче Китано-
ски.

Фичо
Некој човек возел со фичо 
над 100км на час низ град.
Го стопира полицаец и му 
вели:
– Двеста евра.
– Дај уште сто и твое е!

Право на глас
– Ало, господине се јавува-
ме од ДИК, дали вие имате 
право на глас?
– Момент само, да ја пра-
шам жена ми!

Рецепт
Машки рецепт за сарма.
Потребни состојки:
– 1 зелка;
– 500 грама мелено месо;
– 1 шолја ориз;
– 1 жена.

Жените и алкохолот 
– Како реагира жена ти кога 
се враќаш пијан дома?
– Не знам, не сум женет.
– Па тогаш зошто пиеш?
16 закони за секодневниот 

живот
1. Закон на механиката: Во 
моментот кога ќе ги измач-
каш рацете со моторно 
масло, носот те ѕверски те 
зачешува.
2. Закон за гравитацијата: 
Секоја алатка, орев, завртка, 
паѓајќи на подот, застанува 
на најтешко пристапното 
место во просторијата.
3. Закон на веројатноста: 
Веројатноста дека некој те 
гледа е правопропорцио-
нална со глупоста што ја 
правиш во моментот.
4. Закон на случаен број: 
Ако свртиш на погрешен 
број, никогаш нема да биде 
зафатено и некој секогаш ќе 
одговори.
5. Закон на алиби: Ако му 
кажете на вашиот шеф дека 
сте задоцниле, бидејќи ви 
пукнала гумата, утредента 
сигурно ќе ви се пукне.
6. Закон на проментата: Ако 
ја смениш лентата во која си 
чекал на каса, претходната 
во која си бил ќе започне да 
се движи побрзо, од онаа во 
која си сега.
7. Закон за капење: Кога 
телото е целосно потопено 
во вода, телефонот ѕвони.
8. Закон на блиските средби: 
Веројатноста да сретнеш 
некој е поголема кога си со 
некој со кого не сакаш да 
бидеш виден.
9. Закон на доказот: Кога 
се обидуваш да докажеш 
некому дека нешто не ра-
боти, тоа во истиот момент 
проработува.
10. Закон на биомеханика-
та: Колку повеќе те чеша, 

толку потешко стасуваш до 
местото.
11. Закон на театарот и 
стадионот: Луѓето кои седат 
најдалеку во редот, секогаш 
последни пристигнуваат и 
гледаат во текот на на-
тпреварот/претставата да 
излезат што е можно повеќе 
пати, до тоалет, по пиво, им 
заѕвонел телефонот.
12. Закон на кафето: Во 
моментот, кога кафето ќе ти 
биде готово, тогаш шефот 
ќе те замоли да завршиш 
некоја работа, а истата ќе 
трае точно толку колку што 
му е потребно на кафето да 
се излади.
13. Закон на соблекувална-
та: Ако само двајца ја ко-
ристат, нивните шкафчиња 
задолжително се едно до 
друго.
14. Закон на логички аргу-
мент: Сè е можно, ако нема-
те идеја за што зборувате.
15. Закон за трговија: Во 
моментот кога ќе откриете 
производ што навистина ви 
се допаѓа, тој престанува да 
се произведува.
16. Докторски закон: Ако не 
се чувствувате добро и си 
закажете преглед, додека 
да стасате до вашиот лекар, 
вие се опоравувате. Ако не 
се јавите на лекар, останува-
те да се чувствувате лошо.

Од содржината на едно 
женско списание 

Стр. 14:
– Како да ослабнете најбр-
зо?
Стр. 15:
– Вие сте прекрасна, таква 
каква што сте!
Стр. 16:
– Рецепт за чоколадна торта 
со крем…

Македонец на суд затоа 
што ја земал пензијата на 

својот дедо
Петар седи на обвинителна-
та клупа. Судијата му се 
обраќа:
– Перо, си ја земал пензијата 
на твојот дедо, а тој починал 
пред повеќе од 5 години!
– Почитуван господин 
судија, штом за тие 5 години 
може да гласа на избори, 
можел и пензија да зема.

Лото
Дотрчува жена дома цела 
среќна и на цел глас вика:
- Мили, пакувај ги торбите, 
добив на лото. - Стварно? 
Па тоа е одлично душо! Да 
пакувам алишта за на пла-
нина или за на море? - Ма 
какви сакаш спакувај, само 
губи се да не те гледам.

Нова кола
Трпе купува автомобил Audi, 
па Трпана му вика:
– Трпе колата е половина 
моја, сакам и јас да се нау-
чам да возам!
– Точно Трпано, колата е 
навистина пола твоја, ама 
заборавиле на твојата стра-
на да стават волан!

Навистина
Wikipedia: Јас знам се!
Google: Јас имам се!
Internet: Без мене не можите!
Струја: Навистина?

Компарација
Мајчинска компарација:
– Лош
– Полош
– Најлош
– Ист како татко му.

Тепачка
Се јавува Трпе во пожарна:
– Ало! Се степаа двајца!
– Дечко што да правиме 
ние? Наша работа е да гаси-
ме пожари, а не да сопираме 
тепачки!
– Епа едниот е полицаец, 
а другиот доктор! Кај да се 
јавам?

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

Испит
Разговараат двајца сту-
денти по завршувањето на 
испитот:
– Колку доби?
– 7.
– Па, нели се спремаше за 
10-ка?
– Абе да, ама во последен 
момент си велам, да си 
добијам јас 7-ца, па да си 
купам ракија со остатокот од 
парите…

Правосмукалка
Колку ви е правосмукалката?
– 12.000 денари.
– Е што бе, и гревови да не 
чисти?

Анестезиолог
Пред операција анестезио-
логот го прашува Трпе:
– Сакаш анестезија која е 
покриена со твоето здрав-
ствено осигурување или 
приватно?
– Дајте ми од таа што е 
покриена со осигурувањето.
– Договорено. Нани ми 
нани…
Македонско правосудство
– За што те судеа?
– За мито.
– А како те ослободија?
– Со мито.

Тинејџер преживеал речиси шест часа без Ви-Фи 

Чудото од дете преживеало 
речиси шест часа без Ви-Фи 
во својот дом. Кога го нашле, 
тинејџерот бил потресен за-
тоа што цели шест часа немал 
интернет и со својот смартфон 
шетал низ населбата за да 
улови сигнал.
Откако биле известени, служ-
бите за итни состојби на про-
вајдерот го земале тинејџерот 
и го однеле во блиските кафу-
лиња за да може да се конек-
тира на интернет. Не се знае 
како момчето останало без ин-
тернет, а во меѓувреме за оваа ситуација биле известени и неговите 
родители кои се исплашиле и за другите нивни деца. „Можеби се 
таму некаде и воопшто немаат сигнал, којзнае како се чувствуваат“, 
рече мајката на децата.
Од службите за итни состојби кои пружаат 24-часовна поддршка беа изненадени како во-
општо момчето можело да издржи толку долг период без интернет конекција.
„Тоа значи нема фотографии, нема гифови, нема видеа. Неверојатно е како преживеал без 

пристап до социјалните мре-
жи“, изјави вработен во служ-
бата за техничка поддршка.
Момчето не сакаше да го от-
крие својот идентитет и не 
сакаше неговиот идентитет 
да се појави во медиумите 
за да не дознаат неговите 
другари од училиште. Во мо-
ментов не е во можност ни 
да зборува заради траумата 
што ја доживеал.
„Не знаете како е да не мо-
жете да користите емотико-
ни толку долг период, исто 
како некој да ви го пресекол 
јазикот“, беа единствените 
зборови што ни ги кажа овој 
истрауматизиран тинејџер.

Ластовице моја
Поминаа осум лета

Откако ти од седелото ми одлета.
Осум лета песна не слушнав,
Осум лета очи мои не исушив.

Сите ластовици се вратија од југ.
Само тебе те нема ластовице моја.

Вино точам, а вино не пијам.
Срце имам,а  чувствата свои ги кријам.

Усни имам немам кого да љубам
Од спомени стари памет губам.
Нозе имам незнам да заиграм,

Грло имам не можам да запеам.
Сретнав многу жени

Ниту една не заљубив.
Љубев се’ што сакав, само тебе срцето 

ти го дадов.

Сега нема вино болка да ми смири
Нема песна срцето да ми го примири.

Нема очи - очите да ми ги склопи
Љубов моја во тага ме стопи.

-Вечна ти слава-

Ташко Кубановски
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Recipes by Marija
Marija Angeleski

Baking by Marija: Easter Bread (Kozinjak)

Ingredients:
Preparation for Yeast:
Done before the dough

2 pkgs Yeast
1/2 cup WARM milk
2 tbsp. full of fl our
1 tsp. sugar
Mix all together and cover 
and place in warm, room 
temperature area to raise. 10-
15 minutes for yeast to raise

Ingredients for bread:
3 eggs
500ml warm milk
1 cup sugar
1 cup vegetable oil
1 graded lemon skin
1 tsp. lemon juice
Pinch of salt
6 cups of fl our 
1 tsp. vanilla
1 tbsp. shortening

Preparation for bread:
Mix together warm milk and 
sugar together
Mix in oil and shortening along 
with the eggs and rest of 
ingredients in Electric Mixer 
Pour fl our little by little as 
mixing
Then put in raised yeast as 
well.

Mix together until becomes 
nice, soft/smooth doe

Put mixed dough into metal 
bowl lightly greased with oil.
Leave it for 1.5 - 2 hours to 
raise in room temperature area 
(warm)
Covered. 
When raised you push down 
on top of batter - push it down 
tightly to put down the raised 
doe. Then cover again to raise 
again (1.5 hour)

Then when raised place on 
cutting board 
Cut them into 3 individual but 
equal pieces ; which will give 
you 3 loafs
- Every individual piece you 
cut again into 3 - you end up 
with 9 pieces

Then you take 3 pieces of 
dough and you roll them into 

skinny strands (without 
rolling pin). They become 
long and round - you then 
braid the 3 long rolled 
strands into a giant weave. 
Do that with all groups of 3 
pieces that you cut earlier.

You will end up with 3 
individual weaved loafs. Place 
them into 3 Separate greased 
pans (greased with pam).
(Regular 1 bread loaf pan)
(Optional: you can put raisons 
in the doe, when rolling them 
into long tubes)

Then leave them to raise for 
1-1.5 hours. Let it raise and fi ll 
up the pan

If they raise, brush on top with 
a mixture of 1 egg and milk, 
and brush over top - then 
pour sesame seeds on top 
sporadically. 

Preheat oven 325 degrees F.
35-40 minutes

Take out and place on rack to 
cool. 
Ready to eat!

Easter Basket with Colourful Eggs

Recipes by Marija: Easter 
Basket with Colourful Eggs

Easter is right around the 
corner! The way we know this 
is by seeing all the beautiful 
coloured eggs on display 
everywhere we go! 
Colourful, fun eggs are the 
fi rst sign of Easter, and my 
family have created a tradition 
of colouring our eggs any way 

we can!
I have began colouring my 
eggs early this year to show 
you guys a quick and easy 
way to get your house ready 
for the spring holidays.
In Macedonia eggs are 
traditionally coloured on the 
Thursday before Good Friday. 
Interesting fact: You can keep 
these eggs a whole year and 
they will never go bad! Trust 

me you can try this, colour 
your eggs and keep them for 
the next year and they will not 
rot or begin to smell.
Eggs are the fi rst sign of 
Easter and warm fl uffy bread 
is the second. 
I will now share with you all my 
special recipe for Homemade 
Easter Bread: 
Please follow @
RecipesbyMarija on Facebook

Traditional Recipes by Marija: 
Jagneska Chorba - Velegdenski Rucek

Traditional Recipes by 
Marija: Jagneska Chorba - 
Velegdenski Rucek
4 Servings
Ingredients:
400g intestines - young sheep 
(liver, lungs, other meat... etc)
1 clove onion
50g vegetable oil
250g spinach
1 tbsp. fl our
Vinegar / garlic / black pepper 
to taste
1 small hot pepper
Preparation:
You have to get the intestines 
from young sheep. One that 
has not started eating grass 
and still feeding on milk.
- wash them out and make 
sure the water fl ows through 
the intestine tubes to be 
washed
- Then follow the rest of 
preparation below.
If the sheep is older and has 
begun to eat grass (instead of 
just milk) you clean them out 
differently:
- leave them submerged 
in cold water, wash them a 
couple times. Then take each 

intestine and turn them inside 
out, you can use a stick to 
help you with this.
- then once washed submerge 
them into very hot water to 
steam. 
Rest of Preparation:
- take them out after steaming 
for a little bit, and wash them 
quickly in cold salt-water.
- then take each one and cut 
them into small pieces & cut 
the onions into small pieces 
and fry.
Add the fl our, then you simmer 
it some more so the fl our can 
darken, and then you fi ll it with 
water (for the amount of soup 
portions you want) and you 
leave it to cook for about:
45 minutes - 1 hour, so the 

meat can soften up.
Then you take the spinach and 
clean it out from the stems, 
and you slice them long-ways 
into smaller pieces. And you 
then add them to the mix - this 
is added 10 minutes BEFORE 
the mix is ready.
- then add salt, and any small 
hot peppers for that extra kick! 
Add as much as you want.
Add black pepper, a dust of 
garlic, and vinegar to taste.

** You can also add in here, 
parts of the liver, lungs and 
other meats to make the stew 
better, rich and tastier!

Enjoy this Easter Macedonian 
Cuisine.

Palacinki by Marija: Crepes 
with Jam & Nuts

Crepes are an amazing thing. 
They can be used as a great 
alternative to heavy pancakes 
and waffl es. They can be 
stuffed, spread and served 
at any time of day. Add your 
favourite topping or fi lling and 
you're ready to go!

Recipe makes 8 crepes.
Ingredients:
2 egg
2 egg whites

1 cup skim milk
1/4 cup water
2 tsp. margarine, 
melted
1 cup fl our
1 tbsp. sugar
1/4 tsp. or less, salt
8 tbsp. jam
8 tbsp. ground nuts

Strawberry, blueberries or mint 
for garnish
Preparation:
In a mixing bowl, beat the 
eggs, egg whites, milk, water 
and margarine.
Mix in the dry ingredients until 
smooth. 
Then cover and refrigerate for 
at least 1 hour, *but they can 
stay until the next day!

Take a large skillet and heat 

the stove top to medium heat.
Grease with some oil and take 
the batter from the fridge. 
Using a large ladle scoop and 
pour the batter onto the frying 
pan just to cover the bottom.
Cook it for 1 minute or until 
golden brown, and fl ip and 
cook it for 30 seconds on 
the other side or until lightly 
browned. 

Fill with Jam & Nuts, but they 
can be fi lled with whatever 
you'd like.

Eat right away while they are 
still warm!
Decorate them with whip 
cream, chocolate, caramel or 
whatever you fancy!

Traditional Macedonian Easter Lunch by Marija: Roasted Leg of Lamb

Ingredients for only Roasted 
Lamb:
Salt
Mint
Black Pepper
Garlic
1 Bottle of Beer
Vegetable Oil
1 Peeled & Chopped Onion
See Picture 1.

Preparation:

First wash the meat and place 
into a roasting pan. 
Place under the meat, the 
chopped onion.
Brush the meat with vegetable 
oil, and mix together the salt, 
mint and black pepper and 
sprinkle/spread on top and all 
over, to taste.
- At the top of the meat poke 
a couple holes to place the 
garlic cloves inside.

Pour the beer around the 
meat, and you can also 
use white wine here, this is 
for taste and to reduce the 
intense lamb fl avor.

Cover and place in the oven, 
preheated at 350°F, for 2 
hours.
Then uncover it and roast it 
more for about 1 - 1.5 hours, 
depending on size. The one I 
used was 6.5 lbs.
Roast until becomes golden 
brown & crispy.

Traditional Macedonian Easter 
Lunch by Marija: Lamb with 
Rice & Spinach

Ingredients:
1 lb Lamb Meat
Cut up and boil in pot. After it 

boils once, you have to pour 
out the water and boil again 
with new water. You should be 
using about 2 Cups of water 
to boil.
Leave to the side.

1 Onion
1/2 Green Pepper
1/2 Red Pepper
1/4 Carrot
1 Bunch Green Onions
Take 3 Cloves of Garlic
1 Fresh Tomato 
Wash, peel & chop and mix all 
together.

Clean the Spinach (2 lbs). Rip 
off the branches and wash 
them under water couple of 
times. Then chop and place 
them to the side.

1/4 cup Vegetable oil
1 Cup Uncooked Rice ( I used 
Parboil rice)
1 tbsp. Red Paprika
salt & pepper to taste

Preparation:
Fry up the mix of onions and 
peppers, on stove top. Pour in 
the paprika, salt and pepper 
to taste.
Now pour in the spinach, fry 
it for about 5 minutes so the 
spinach can become tougher.
Then take the rice and mix 
it in.

Using the cooking pan (I used 
a traditional Macedonian one), 
pour in the frying pan mixture 
and the boiled meat and mix 
all together. Now take the 
water that was used to boil 

the meat (2 cups) and pour it 
into the mixture. Cover it and 
place in the oven at 350°F for 
1 hour.

For the Spring Salad, I had 
many vegetables but I used:
- Shredded Cabbage
- Sliced Cucumbers
- Sliced Tomatoes
- Small Jalapeno Peppers
Use oil, vinegar, salt and 
pepper, mix all together and 
pour over the salad.
* I also placed and sliced one 
boiled Easter egg and couple 
olives for decoration.

Easter is at your door and my 
lunch recipe is here to save 
the holidays! Enjoy!
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НАПРАВИ САМ
Во оваа рубрика НАПРАВИ САМ 
ќе може да се запознаете како да 
направите прекрасен дизајн, деко-
рација, украс, нова облека, разни 
акцесорис за вас лично или во 
вашиот дом. Изработката на сите 
предмети е рачна и понекогаш на 
машина за шиење. Материјалите 
кои ги користам во изработка-
та на предметите и облеката се 
веќе искористени или постоечки 
во некој друг дезен и вид, кој се 
разбира не ни треба повеќе. Реци-

клирањето е број еден 
за заштита на нашата 
убава планета земја. 
Затоа да бидеме ин-
вентивни и да напра-
виме нешто убаво и 
корисно!
Да почнеме:
Денес ќе ви дадам 
идеја како да си напра-
вите прекрасно велиг-
денско јајце :
 
1. Светликави бои во туба;
2. Четка за боење;

3. Цврсто варено јајце;
4. Сина боја за фарбање јајца;

5. Безбоен лак;
Најпрвин сварете го јајцето во 
вода во која сте додале малку 
оцет и сол. Потоа оладете го и 
исфарбајте го со сината боја за 
јајца. Откако убаво ќе се исуши 
почнете со вашата декорација 
онака како што сте ја осмислиле. 
За мојата декорација употребив 
светликави бои во туба. Има злат-
на, сребрена, зелена,виолетова, 
црвена и сина нијанса. Откако ќе 
ги нанесете боите со тубата,  со 
четката потоа ги насликувате во 
разни апстрактни форми. Истата 

постапка можете да ја направите 
и со друга боја. Внимавајте боите 
да бидат исушени кога ќе го ста-
вате на крајот безбојниот лак. На 
крајот добивате тродимензионал-
ни шари на јајцето кое му даваат 
прекрасен свечен дизајн. Среќен 
Велигден!
                                     Уживајте во 
Велигденските празници со секоја 
ваша идеја и креација! 

                                             Ру-
бриката НАПРАВИ САМ  ви ја 
подготви Каролина Ристеска.

850 
O’ Connor Drive

Toronto On 
M4B 3L6

Apartments for senior citizens  55+
Fully renovated  one - bedroom suites with full kitchen
Bathroom with shower stall especially designed for seniors
Limited subsidy available, subject to eligibility
Balcony or patio walk out
Outdoor parking available
For more information please call
Zlatka Cokov or Margarita Donakovski at 416-755-9231
ZCokov@CanadianMacedonianPlace.com
MDonakovski@CanadianMacedonianPlace.com

Канадско-македонскиот дом располага со апартмани 
за лица над 54 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

Велигденско јајце – колку е стара 
оваа традиција?

ЗНАЧЕЊЕТО НА 
ВЕЛИГДЕНСКОТО ЈАЈЦЕ 
(Објаснување според 
Православното предание)

„…Апостолите понатаму го 
ширеле Благовестието на 
Христовото Воскресение по 
сите краишта на земјата, а 
со нив заедно заминала и 
Марија Магдалена, која спо-
ред сведоштвото на Светото 
Предание, заминала да про-
поведа во паганскиот Рим.
Таму таа насекаде Го про-
поведала Христа и Неговото 
учење, но кога луѓето не и ве-
рувале дека Тој воскреснал, 
таа им го повторила она што 
им го рекла и на апостолите:
„Го видов Господа!“
Од голема ревност, го посе-
тила и императорот Тибериј, 
на кому исто така му го про-
поведала Христовото Во-
скресение.

Со неа понела и едно јајце, 
како символ на Новиот Жи-
вот и Воскресение, и давајќи 
му го на императорот, му се 
обратила со зборовите:
„Христос воскресна!“
Тибериј ја отфрлил можно-
ста за воскресение од мр-
твите, велејќи дека никој не 
може да воскресне од мр-
твите, исто како што и јајцето 
кое таа му го донела не може 
да стане црвено.
Во тој момент, јајцето стана-
ло црвено, за и тоа да сведо-
чи за зборовите на мироно-
сицата, и таа ги повторила 
зборовите на апостолите 
– дека верата во Воскресе-
нието Христово не е како 
минливото злато и сребро, 
туку дека скапоцената Крв 
Христова е како неизвалкано 
и чисто Јагне.
На тој начин се создала тра-
дицијата за подарување на 

пасхални јајца на денот на 
Пресветлото Воскресение 
Христово.
Според едно древно ма-
настирско правило, кое се 
чува во манастирската би-
блиотека на свети Атанасиј, 
близу Солун, постои молитва 
на самиот ден на Воскресе-
ние за благословување на 
приложените јајца, во кое е 
означено дека игуменот ги 
разделува јајцата, велејќи 
им на возљубените:
„Како што примивме од на-
шите свети отци, кои го зачу-
ваа овој обичај уште од апо-
столско време, кога светата 
рамноапостолна Марија Маг-
далена пред верните прва го 
прикажала примерот на овој 
радосен дар.“

Според материјали 
од Ерусалимската 

Патријаршија

CORRECTION
This is to correct the headline in the 
article by Slave Katin in which he 
wrote about the screening of Mocking 
of Christ as being “a Premiere” of this 
film.  The event on March 24, 2019 
sponsored by the United Macedonian 
Diaspora (UMD) in cooperation with 
the Macedonian Film Festival (MFF) was a repeat screening of Mocking 
of Christ. The Macedonian Film Festival premiered Mocking of Christ in 
Toronto on October 20th, 2018.  The MFF was instrumental in presenting 
this film first to the Macedonian community in Toronto, after it premiered at 
the Montreal World Film Festival, and now has been presented in Australia 
and across the United States by the UMD. 

CRACKING EGGS
Cracking eggs at Easter symbolizes the breaking of the wax seal on the tomb of Christ
The eggshell itself represents the tomb of Christ.
The egg contains life, just as the tomb contains Christ who IS life.
Cracking the eggs with the greeting “Christ is Risen” represents the seal of the tomb cracked 
open when Christ rose from the dead. This is done in MANY traditions, regardless of the 

decoration on the 
egg shells.
RED DYE 
symbolizes the 
blood of Christ, 
and so the eggs 
should be dyed 
on Holy Thursday
DYING YOUR 
EGGS
The BEST dyes 
can be found in 
the ethnic stores. 
In order to get the 
truly blood red 
eggs the trick is 
to NOT follow the 
directions. Double 
the amount of 
dye but DO NOT 
double the water.
When the eggs 

finish and cool, coat with a light layer of olive oil to get the shine. It also deepens the hue 
slightly.
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OUR ADDRESS

53 Bertrand Ave. Unit 1 
Scarborough ON M1L 4P3

Mail: mark@memorialgalleries.ca
Tel. +1 416-759-0293
Fax. +1 416-759-522

BUSINESS HOURS

Monday-Saturday 10AM - 6PM 
Sunday by appointment.

ABOUT US
Memorial Galleries Inc. specializes in monuments 

and memorials, including grave markers and 
cremation urns with over 20 years of experience. 

Memorial Galleries has large inventory of beautiful 
natural granite monuments from traditional to modern 

monuments designs in many different colors.
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