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Familijarniot den vo Sveti Kliment Ohridski E se poposeten

MOC St. Clement of Ohrid's Toronto 2022 
Fashion show, was very Successful

Почитувани читатели на ,,Македонија,, по долгите месеци во застој, во нашата македонска заедница повторно 
заживува културно - забавниот живот.

Се радуваме на празниците кои доаѓаат, најавени се мноштво забави, културни собирања , патриотски вечери...
Македонските цркви се полнат со верници, а отпочнаа и подготовките за прослава на канадскиот Божик, како и 
на новогодишните прослави. Да уживаме во убавината на Македонија пренесена во Канада преку прекрасните 

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

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

Со почит, 
Соња Лозановска
главен и одговорен 
уредник.

Техничко уредување и 
дизајн Соња Лозановска
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МАКЕДОНИЈА

Почитувани читатели,

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

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

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

The Macedonian 
Orthodox 
Cathedral 

"St. Clement of 
Ohrid"

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

Phone: 416-421-7451; 

St Ilija 
Macedonian 

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

St. Dimitrija 
Solunski 

Macedonian 
Orthodox Church
201 Main St N, Markham, 

ON
(905) 471-5555

St Nedela 
Macedonian 

Orthodox Church
485 Bayly St W, Ajax, 

ON L1S 6M7
(905) 426-5355

St. Nicholas 
Macedonian 

Orthodox Church
5225 Howard Ave, Windsor, 

ON N9A 6Z6
(519) 966-6257

St. Naum of Ohrid 
Macedonian 

Orthodox Church
1150 Stone Church Rd E, 

Hamilton, ON L8W
(905) 387-0111

CANADIAN 
MACEDONIAN 

PLACE

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

 "California Pub & 
Grill"

914 Pape Avenue
Toronto, ON M4K 3V2

East York

Canadiana 
Flowers 

3087 Kingston Road
(416) 265-6867

The Mechanics 
Shop

79 Winter Ave
(416) 267-6033

Stari Grad
3862 Bloor St W, Toronto, 

ON M9B 1K9
starigrad.ca

(416) 916-2075

Markland Wood 
Pharmacy

4335 Bloor St W, Etobicoke, 
ON M9C 2A5

Old Mill Pastry 
Mississauga
385 The West Mall, 

Etobicoke, ON M9C 1E7

Pastries 
Delicatessen

290 The West Mall, 
Etobicoke, ON M9C 1C6

Sarajevo Grill & 
Meat 

225 The East Mall, 
Etobicoke, ON M9B 6J1

Royal Meats
3635 Cawthra Rd, 

Mississauga, ON L5A 2Y5

(905) 279-3261

Mrakovic Meat & 
Deli

44 Wellesworth Dr, 
Etobicoke, ON M9C 4R1

NEWSPAPER Macedonia  AVAILABLE AT THESE LOCATIONS

Голема благодарност до нашите соработници:

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

Бил Николов за  Македонското Меѓународно 
движење за човекови права

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

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

 
Месечен весник на  Македонците во КанадаМесечен весник на  Македонците во Канада
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Доколку имате прашања во врска со работата 
на црковната управа побарајте го претседателот, 

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

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

Македонската православна 
катедрална црква ,,Св. Кли-
мент Охридски од Торонто со 
највисоки почести ја одбеле-
жа 60 годишнината од реги-
стрирањето на црквата. 
Свеченостите започнаа со 
вечерна богослужба во хра-
мот каде што присуствуваа 
речиси сите македонски 
свештеници од македонската 
заедница во Канада, а по-
тоа  славењето продолжи со 

банкет во големата црковна 
сала. Во име на управата на 
македонската православна 
црква свети Климент Охрид-
ски од Торонто, претседа-
телот Владе Димитриевски 
упати поздрав  до сите Маке-
донци кои допатуваа во чест 
на овој историски роденден.
Во воведниот говор води-
телката на програмата Соња 
Лознаовска меѓу другото 
рече: ,,Ние Македонците, ја 
изградивме оваа црква затоа 
што сме Македонци и ја са-
каме Македонија, затоа што 
оваа црква им е потребна на 
Македонците, затоа што ние 
како добри и честити Маке-
донци силни и здружни заед-
но сме Македонија, и овде и 
каде и да сме. Само заедно 
сме Македонија. 
Во 1964 година, на ова све-
то македонско парче земја, 
во присуство на повеќе од 
500 души беше поставен ка-
мен-темелникот на црквата. 
Така започочна се’, а денес 
славиме  60 години од мо-

ментот на регистрацијата, 
додаде таа.
На свеченоста прусуствуваа 
и поранешните претседате-
ли:
 Мендо Бакаловски, Стив 
Плиакас, Чедо Милен-
ковски...
Беше изразена благодарност 
до поранешните свештеници 
што биле дел од црквата, 
Илија Донев, Илија Дими-
триевски, Трајко Босеовски, 

Јован Босеовски, Драги 
Атанасовски,Илија Миовски, 
како и до актуелниот отец 
Сашо Целески и до сите 
присутни и претседатели и 
актуелни свештеници од ма-
кедонските сестрински цркви 
во Канада. 
Претседателот на црквата 
св. Климент Охридски Владе 
Димитриевски во својот го-
вор истакна:
- Од самите почетоци до де-
нес, црквата Свети Климент 
Охридски е свето место, 

божји храм за богослуж-
би, за крштевки, свадби, 
испраќања, со еден збор за 
најважните моменти од жи-
вотот на Македонците.

Вечерва прославувајќи го 60 
годишниот јубилеј изразува-
ме огромна благодарност кон 
сите што оставија свои беле-
зи во нејзиното живеење, 
благодарност за секој пода-
рен долар, за секоја запале-
на свеќа, за секоја молитва 
кажана за здравје, среќа, 
спокој, мир во душата , во до-
мот, семејството, за нашата 
Македонија.
Сите ние дојдовме од Ма-
кедонија, овде создадовме 
семејства, изградивме цркви, 
имаме деца, внуци, правну-
ци, на сите ним им оставаме 
аманет да го чуваат огнот на 
верата и молитвата, да ја чу-
ваат свети Климент Охрид-
ски, затоа што тоа не е долг 
само кон бога, туку и долг кон 
нашата Македонија.
Во својот говор парохискиот 
свештеник во црквата Све-
ти Климент Охридски отец 
Сашо Целески меѓу другото 
рече:
-Нашиот богољубец маке-

донски народ во Канада каде 
што се населува уште во 19 
век, долги години ја бараше 
и жеднееше по најважната 
нитка, жеднееше по Бога, 
жеднееше за своја црква. 

И додаде: - На 7 август 1962 
година  два дена пред да 
го славиме Свети Климент 
Охридски летното празну-
вање, во хотелот Кинг Ед-
вард во Торонто  се одржа 
основачко црковно народно 
собрание каде што се потвр-
ди и се поздрави одлуката 
која што народот ја донесе на 
Илинденскиот пикник на 29 

јули 1962 година за изградба 
на македонска православна 
црква во Торонто.
Довербата од народот да ги 
претставува во новооформе-
ната цркковна општина ја 
добија претседателот Спиро 
Сандерс од село Желево  ле-
ринско, потпретседатели беа 
Коста Андрус од село Граеш-
ница битолско и Павле Базел 
од село Ошчима леринско, 
секретар Дан Папас, а бла-
гајник Мајк Нешевиќ.
Првата богослужба според 
зборовите на отец Целски ја 

одржал
епископот Злетовско-стру-
мучки, г. Наум, со првиот 
свештеник во црквата Кирил 
Стојановски.

Потоа со пригодна програма 
се претставија и учениците 
од  неделното училиште при 
црквата св. Климент Охрид-
ски со учителката Снежана 
Тешовиќ кои рецитираа за 
делто на Св. Клиемнт, но ја 
отпеаа и ,,Македонско девој-
че,,.
Литературното друштво 
браќа Миладиновци го 
престави Стефани Костов со 
стихотворбата "Копнеж"...

,,Во забавниот дел настапи 
и ,,Македонка,, со својата 
најмладата група и  ,,Мла-
ди Македонци,, раководени 
од  Вики Велјанов и Питер 
Зискос. Во општонародната 
веселба зеде учество дуото 
Соња и Оливер Бенд.

ЦРКВАТА СВ. КЛИМЕНТ ПРОСЛАВИ 
60 ГОДИНИ ОД РЕГИСТРИРАЊЕТО 

банкет во големата црковна Јован Босеовски, Драги 

кедонија, овде создадовме 
семејства, изградивме цркви, 
имаме деца, внуци, правну-
ци, на сите ним им оставаме 
аманет да го чуваат огнот на 
верата и молитвата, да ја чу-
ваат свети Климент Охрид-
ски, затоа што тоа не е долг 
само кон бога, туку и долг кон 
нашата Македонија.
Во својот говор парохискиот 

божји храм за богослуж-

И додаде: - На 7 август 1962 

Сандерс од село Желево  ле-
ринско, потпретседатели беа 
Коста Андрус од село Граеш-
ница битолско и Павле Базел 
од село Ошчима леринско, 
секретар Дан Папас, а бла-
гајник Мајк Нешевиќ.
Првата богослужба според 
зборовите на отец Целски ја 

престави Стефани Костов со 
стихотворбата "Копнеж"...

,,Во забавниот дел настапи 
и ,,Македонка,, со својата 
најмладата група и  ,,Мла-
ди Македонци,, раководени 
од  Вики Велјанов и Питер 
Зискос. Во општонародната 
веселба зеде учество дуото 
Соња и Оливер Бенд.
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Митровденски Базар во Св. Климент
На 6 -ти ноември годинава женската секција при црквата Св. Климент Охридски од Торонто 
со претседателката Ирена Сипидиас Караулис, го одржа својот традиционален Митровден-
ски Базар кој е традиција од година во година, во чест на големиот македонски православен 
празник Св. Димитрија Солунски, односно во народот  попознат како Митровден.
Базарот понуди мноштво специјалитети од македонската традиционална кујна, пред се’ со-
лени пецива и домашни слатки, а се продаваа и црковните дарови кои верниците ги оставале 
во текот на годината за здравје. 
Многумина Македонки и Македонци присуствуваа на Митровденскиот Базар кој се одвиваше 
во големата сала на црквата при што ги пофалија златните раце на Македонките.

М.П.Ц. СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ
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20 недела по Педесетница - Октомвриски 
фамилијарен ден. 

Голема благодарност до фамилијата што го 
донираше ручекот, а чиишто имиња Бог ги знае.
20th Sunday after Pentecost - October's Family day 

Big thank you to the family who has donated 
the lunch.

Their names are known by God. 
Наредниот Фамилијарен ден ќе биде на 27 

ноември. Ве очекуваме. 
Next Family day is going to be on November 

27th. 
We are waiting for you.

Familijarniot den vo Sveti Kliment 
Ohridski stanuva se poposeten

MOC St. Clement of Ohrid's Toronto 2022 
Fashion show, was very Successful

Irena Sipidias Karoulis president 
of the Ladies Auxiliray:

-Our fashion show Event at St 
Clement was very successful, 
I would like to thank all of you 
that attended, especially to the 
models: Lubica Lasage, Vesna 
Grozdanovski, Biljana Milev, 
Vivian,  Antoaneta Kostoska, 

Christine Doyle, Natasha 
Stojanova and Rinka Sinakovski. 

Beautiful ladies gathered after 
a few years and supporting our 

community and church. 
We all need to continue 

supporting, volunteering helping 
each other for our Church to make 
all of our events to be successful 

in the future.

М.П.Ц. СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ
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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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ST. NEDELA
 MACEDONIAN 

ORTHODOX CHURCH 
AJAX, ONTARIO

FOR BANQUET HALL 
RESERVATIONS CALL: 

(905) 426-5355
485 BAYLY ST W, AJAX, 

ON L1S 6M7

2023
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Во времето на Октомври-
ската револуција во Русија 
Ленин, кој бил нејзин пре-
дводник, им дал ваква препо-
рака на своите соборци:

“Убивајте ги добри-
те свештеници, а лошите 
свештеници ќе ги направиме  
наши покорни соработници“ 

Симптоматично е тоа, 
драги браќа и сестри,  што Ле-
нин прави дистинција и раз-
лика помеѓу свештените лица 
делејќи ги на добри и лоши. 
Зошто дал таква препорака? 
И кои биле, според него, до-
бри, а кои лоши свештени-
ци? Одговорот е едноставен: 
Руската Православна  Црква 
имала  силно влијание меѓу 
Рускиот народ но, и народот 
бил силно приврзан со своја-
та  Црква и кон Православ-
ната вера.  Знаејќи го тоа Ле-
нин  бил свесен дека, доколку  
сака да успее Револуцијата, 
мора најпрво да го намали 
или сосема да го отфрли 
влијанието на Црквата. Голем 
е бројот на  Свети Оци и авто-
ритети на Православието, кои  
и денес се слават, а коишто 
дејствувале, твореле и се по-
двизувале во бројни руски ма-
настири како: Јона Московски, 
св. Јован Руски, преподобен 
Антониј Киевопечерски и др. 
Парохиските свештеници  
имале, исто така, влијание 
кај верниот народ (св. Јован 
Кроншатски). Затоа наме-
рата на Ленин била најпрво 
Црквата да ја одвои од на-
родот и нејзиното влијание 
да го неутрализира, угуши 
или умртви. За  да го постиг-
не тоа применувал и такви 
методи – физичка  ликвида-
ција на влијателните и добри 
свештени лица. Од тие причи-
ни илјадници свештени лица 
биле жртви на Револуцијата. 
Но, за свештените лица, кои 
биле оддани на верата и 
служењето на Бога, земниот 
живот нема некоја посебна 
важност па затоа тие  смртни-
те осуди лесно ги прифаќале. 
За нив  материјалните добра 
и земните почести немале 
никакво значење.  Добрите 
свештени лица имаат цврста 
и непоколеблива вера во Бога 
и силна љубов кон Црквата. 
Поради таквата нивна опре-
делба било невозможно да се 
откажат од својата животна 
определба и бидат покорни 
соработници на новата бол-
шевичка власт која, во осно-
ва, е безбожничка. 

Оваа негова препорака  
беше спроведувана и во дру-
гите  земји и народи каде што  
комунистичкиот систем на 
управување беше прифатен.  
Немаше народ или држава, 
под комунистичко уредување,  
каде Црквата не беше прого-
нувана на еден или друг на-

чин - некаде помалку, а нека-
де повеќе.  Колку само книги 
се напишаа против Христа!?  
Марксизмот како предмет 
беше задолжителен во про-
грамата на редовното школу-
вање. Неговата цел беше да 
им всади во потсвеста на уче-
ниците поинакво идеолошко 
убедување кое е спротивно 
на учењето на Црквата, како 
на пр:  Бог не постои; Хри-
стос е измислена личност; а 
Пресвета Богородица била 
обична жена чиј култ непра-
вилно се негува меѓу народот 
и сл. За волја на вистината 
ваквата антицрковна пропа-
ганда во голема мера успеа, 
а последиците сеуште се чув-
ствуваат.

Ако го поглденеме  Право-
славниот календар ќе видиме 
дека скоро секој ден се праз-
нуваат светители, а меѓу нив 
и голем број мачениници. Ма-
ченици за верата имало уште 
во  Стариот Завет, а секако  
и во Новиот Завет. Сите тие 
маченички загинале за вера-
та во Бога жртвувајќи ги свои-
те животи, па и животите на 
своите блиски (Св Софија со 
нејзините ќерки Вера, Надеж 
и Љубов). Како што запишал 
еден црковен писател: крвта 
на мачениците наместо да 
внесе страв кај народите таа 
се претвори во семе за нови 
христијани. Безбожничките 
владетели не успеале да ја 
уништат Црквата Христова 
затоа што Нејзин оснивач и 
раководител е Господ Хри-
стос. Тајниот Христов ученик, 
Гамалиил, му вели на  Ју-
дејскиот Синедрион: “....ако е 
оваа замисла или дело од чо-
век ќе се разруши; ако е, пак, 
од Бога, вие не можете да го 
разрушите; внимавајте да не 
станете борци против Бога 
(Дела Ап. 5: 38 – 39). Ете се 
покажа дека делото Христово 
не е од човек, а е од Бога и  
благодарение на добрите и 
храбри свештеници и илјад-
ници жртви Црквата и денес 
постои, а ќе постои се до свр-
шетокот на светот (Символ на 
верата). 

Црквата не беше “агре-
сивна“ кон комунизмот. И 
покрај силната подршка од 
властите  таа идеологија не 
пропадна поради свештени-
те лица туку, поради своите 
недоследности  односно, 
самата од себе.  Црквата не 
прави поинаква поделба меѓу  
луѓето освен на  – праведни-
ци и грешници. Праведниците 
ќе бидат вечно наградени, а 
грешниците вечно казнети; па 
не е важно дали е свештено 
лице, богат или сиромав, вла-
детел или потчинет. Секому 
ќе му се суди според лични-
те дела направена за време 
на земниот живот. Па ете и 
покрај сите притисоци  и жр-
тви во време на комунизмот, 
Руската Православна Црква 

сеуште постои и е една од 
најсилните и најбројните во 
Православието. 

И Господ Исус Христос во 
Евангелието ни зборува за 
верните и неверните служи-
тели (Матеј 24, Лука 12), за 
немилосрдните лозари (Лука 
20), а во  Евангелието според 
(Јован 10: 11-14) конкретно ни 
зборува за добриот и лошиот 
пастир т.е. за добриот и ло-
шиот мисионер и проповедник 
на верата.  Он вели: “Добриот 
пастир ја полага душата своја 
за овците, (за стадото, за па-
рохијаните, за своите духовни 
чеда)“.   Такви добри пастири 
го чувале стадото Македонско 
низ историјата. Такви беа: Св. 
Климент и Св. Наум Охрид-
ски, Св. Прохор Пчињски, Св. 
Јоаким Осоговски, Св. Гаврил 
Лесновски, од поново време 
Св. Јоаким Крчовски, Св. Ки-
рил Лешочки и многу други. 

И св. Злата Меглен-
ска, која не’ собра вечерва,  
спаѓа во редот на тие добри 
свештеници и добри и хра-
бри христијани. Бидејќи била 
убава и лична девојка наси-
лно била грабната од некој 
Турчин со намера да му биде 
жена. Но, се случи спротив-
но од неговите очекувања. 
Имено, никакви убедувања 
и никакви измачувања не ја 
поколебаа 18-годишната Зла-
та. Таа останала цврста во 
верата. “Поскоро ќе умрам за 
Христа отколку да се одречам 
од Него“, велеше таа.  Во де-
новите на измачување, кога 
трпела големи маки, дури и 
нејзините родители ја убеду-
вале да се мажи за него само 
да не биде убиена. Таа им 
одговорила: “Ако вие така ме 
советувате тогаш не сте мои 
родители. Мој младоженец е 
Христос“ (Види: житие на св. 
Злата Мегленска за 13/26 ок-
томври). Бидејќи не прифати-
ла да ја промени верата била 
маченички убиена во 1596 во 
селото Слатино.

Има многу други  приме-
ри  кога луѓето со сила биле 
приморани да си ја променат 
верата. Мнозина не издржа-
ле на притисоците но, оние 
кои останале цврсти, на раз-
ни начини биле угнетувани 
измачувани па некои и уби-
вани. Благодарение на тие 
Македонски жртви ние денес 
постоиме како ПРАВОСЛАВ-
НИ МАКЕДОНЦИ. Во оваа 
прилика си спомнуваме и за 
други примери од народното 
творештво, како: Калеш Анѓа 
и за Марија младата невеста. 
Нивниот  подвиг народот го 
опеал во народни песни кои и 
денес со радост се потпевну-
ваат, а, секако и за Цвета од 
крвавата Македонска свадба 
и многу други. 

Кои биле лошите свеште-
ници  за кои зборува  Ленин? 
Тоа биле оние свештени лица 
кои Господ Исус Христос ги 

нарекува наемници. “ А ло-
шиот пастир е како наемник 
кој не ги чувствува овците 
како свои и виде ли волк да 
иде ги остава овците и бега; 
и волкот ги разграбува и ра-
спрснува овците“ (Јов. 10: 
12). Тие се оние пастири или 
свештени лица, коишто го 
имаат запишаниот закон Мој-
сиев на таблите но не го пре-
несуваат и не го доживуваат 
во срцето.  Таквите пастири  
личните побуди и интереси 
ги ставале пред потребите 
за верата и за Црквата. Тие 
станувале покорни соработ-
ници и поданици на власти-
те заборавајќи на вечните 
христијански вредности - веч-
ниот живот.  И Ленин, ставајќи 
ги во категоријата на “лоши и 
недостојни“  свештеници  не-
мал искрена почит кон нив  но 
ја користел нивната поданич-
ка улога.  Оти човек алчен за 
богатство и слава, со лабилна 
вера во Бога и превртлив ка-
рактер може лесно да се ма-
нипулира. Такви или  слични 
појави се случуваат и денес. 

Сега веќе покојниот о. 
Стефан Капитаноф во една 
прилика ми кажа ваков случај: 
Имено, вели, во 60-тите годи-
ни (од минатиор век), двајца 
членови на црковниот одбор 
му  се замериле на свештени-
кот затоа што тој не сакал да 
ги послуша за некоја работа. 
При првото доаѓање на вла-
диката во посета на црквата 
тие го клеветат свештеникот, 
измислуваат разни работи, и 
бараат свештеникот да биде 
сменет. Владиката не се со-
гласил сметајќи дека нивните 
клевети не се доволен ар-
гумент за  смена на свеште-
никот. Но, тие и понатаму не 
биле мирни па меѓувреме 
организирале повеќе луѓе. 
При следното доаѓање на 
владиката, половина од луѓе-
то присутни на состанокот, 
бараат свештеникот да биде 
сменет. Владиката пак го од-
бил нивното барање. Но, сега 
смислуваат нова тактика како 
да го придобијат владиката. 
Пред да дојде во посета на 
црквата луѓето од управниот 
одбор во едно плико ставиле 

пари и го затвориле пликото. 
Од страните ставиле канад-
ски долари, а во средината 
Canadian tire money. Кога до-
шол владиката одат кај него 
хотелот и му го даваат пода-
рокот. Владиката ги примил 
парите. Доаѓа на состанок и 
истите обвинувања против 
свештеникот. Но, сега, вла-
диката се ставил на старна-
та од народот и почнал да 
го напаѓа свештеникот. Едно 
време станува еден човек, кој 
предходно ја разбрал целата 
работа, пред народот му вели 
на владиката: Дедо владика, 
во пликото не се 5000.00  до-
лари, повеќе се Canadian tire 
money. Тогаш владиката се 
посрамотил. И пишувачот на 
овие редови имаше слично 
искуство па малку недостасу-
ваше да биде жртва на вакви 
интриги.

Покојниот отец  Атанас 
Попов (беше втор свештеник 
во МПЦ “св. Климент Охрид-
ски“ во Торонто), вака ги ока-
рактеризирал членовите во 
црковниот одбор: Многумина 
се  прости, ама се многу итри 
да те наместат. 

Обраќајќи се кон присут-
ните о. Илија рече: И вие сте 
добрите свештеници и добри-
те христијани. Оваа црква по-
мина низ тешки времиња на  
искушенија. Имаше моменти 
на беззизлез. Но, ете, успе-
авме. Да Му благодариме на 
Бога Којшто ни даде сила да 
издржиме во сите неволји. Јас 
бев само еден меѓу вас. Оваа 
благодарница не е само за 
мене туку и за сите вас. Оваа 
благодарница е и за Никола и 
Лена Ќорнаков и за Велика и 
Стево Каранфиловски, за Ми-
тре и Митра Гроздановски и 
уште многу други кои во ниту 
еден момент  не дозволија да 
се прекине Светата Литургија 
и да згасне црквата; како од 
времето кога богослужбите ги 
одржувавме во трелерот така 
и во  бараката и во подрумот. 
Тие, а и вие, секогаш бевте 
тука. Но, дали сте се запра-
шале која беше силата што ве 
крепеше да одолеете на  сите 
проблеми и искушенија? Тоа 
беше, драги браќа,  Божјата 

сила и ваша цврста вера, а, 
секако  и вашиот силен енту-
зијазам и Македонски патрио-
тизам. Ваша желба беше  да 
опстоиме и да имаме своја 
МАКЕДОНСКА ПРАВОСЛАВ-
НА ЦРКВА. Еве овој велеле-
пен храм е плодот на вашата 
вера и на вашиот труд.

Оваа благодарница е и за 
Славе Димитров кој опстои 
успешно да се заврши град-
бата на црквата.  

Оваа благодарница е и 
за Славе Трајковски кој, кога 
беше најтешко, опстои во 
неколку мандати како прет-
седател на црковниот одбор,  
заедно со  членовите во упра-
вите, да се изгради оваа нова 
црква. 

Ова благодарница е и за 
сите вас, и за оние кои повеќе 
не се меѓу нас, а кои искрено 
сакаа и работеа да имаме 
своја црква.

Оваа благодарница е и за 
мојата покојна попадија Бла-
гица која, сите добро знаете, 
колку многу работеше за оваа 
црква.

Кога ги гледав децата од 
фолклорната група како  ги 
изведуваат  македонските 
игри  срцето ми затрепери и 
си велам: ова е тоа за што 
ние се трудевме и работевме. 

Денес е многу лесно да се 
биде свештеник во оваа цр-
ква. Денес е многу лесно да 
се биде претседател на цр-
ковниот одбор. Денес имаме 
удобни простории и канцела-
рии опремени со компјутери 
исл. Тоа во минатото не мо-
жевме ниту да го помислиме.  
Јас бев принуден целата ад-
министрација да ја водам во 
мојот  дом на обична машина 
за пишување. 

На крајот сакам да  ви 
порачам: чувајте ја нашата 
вера Православна; чувајте ја 
Црквата Македонска, Свети-
климентова; чувајте го духот 
Македонски во вас;  и чувајте 
го овој храм што ние сами го 
изградивме. Тоа е наше дело 
и плод од работата и трудот 
на вашите родители и дедов-
ци. 

Да сте здрави и живи сите 
и на многу години празникот. 

Пишува: 
прота-ставрофор 

ИЛИЈА ДОНЕВ

Поздравен говор на о. Илија Донев на банкетот одржан на 22 октомври 2022 година, а по повод 
прославата на празникот св. Злата Мегленска.

Во рамките на банкетот на о. Илија му беше доделена благодарница за  големиот придонес околу 
основањето и изградбата на црквата, а секако и за грижата за своите верници во изминатите три 

децении како парохиски свештеник при МПЦ “Св. пророк Илија", во Mississauga, (Ontario, Canada).

ЗА ДОБРИТЕ И ЛОШИТЕ СВЕШТЕНИЦИ

МАКЕДОНСКА ЗАЕДНИЦА
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ОБЕДИНЕТИ МАКЕДОНЦИ ВО ЧЕСТ НА 11-ТИ ОКТОМВРИ
Торонто / Прилеп, 11 октомври, 2022: По повод 81-та 
годишнина на 11 октомври, Денот на востанието на 
македонскиот народ против фашистичките поробувачи 
во 1941 година, Организацијата Обединети Македонци 
(ООМК) оддаде почит пред споменикот „Во чест 
и вечна слава на паднатите борци за ос-
лободување на Македонија“, кој наша-
та организација го подигна во 1979 
година, во дворот пред македон-
ската катедрала „Св. Климент 
Охридски“ во Торонто. 
Претседателот и секретарот 
на ООМК, Драги Стојковски 
и Никола Делов поставија 
венец во чест на паднати-
те борци, додека свеште-
нослужителите Сашо 
Целески, Стеван Груевски 
и Илија Донев оддржаа мо-
литва за покој на душите за 
сите паднати жртви за ослобо-
дување на Македонија и маке-
донскиот народ.
По молитвите, претседателот на 
ООМК, Драги Стојковски, ги поздрави 
присутните и потсети на жртвите кои маке-
донскиот народ ги даде со цел победа над герман-

ските, италијанските, бугарските и албанските нацисти 
и фашисти. 

Меѓу другото 
Стојковски рече: 
„Се потпишаа срам-
ни, понижувачки 
и противнародни 
договори и никој за 
тоа не одговара. 
Се забранува ко-
ристење на името 
Македонија и при-

давките изведени од името и никој за тоа не одгова-
ра. Се сквернават македонски национални споменици 

и никој за тоа не одговара. Се отвараат бугарски 
клубови со имиња на докажани фашисти 

и македономразци, и никој за тоа не 
одговара. 

Го повикуваме македон-
скиот народ во татко-

вината Македонија, 
да ги исфрлат 

фашизираните 
властодршци 
и да поста-
ват народна 
власт која ќе 
ги раскине 
сите штетни 
договори и 

конечно да се 
заштитат маке-

донските нацио-
нални интереси. И 

се разбира, конечно 
некој да одговара за 

сите досегашни злодела.
И не заборавете едно нешто. 

Додека ние бевме и сме антифашис-
ти, Бугарите беа и сеуште се фашисти. Тоа 

е една од причините зошто не сме исти.
Еднаш ги победивме бугарските фашисти и дојде вре-
ме по втор пат да ги победиме.“ 
Истовремено, потпретседателот на ООМК, Владе 
Гроздановски, во прилепската „Могила на непобедени-
те“, положи венец од организацијата.

Благодарност на Зоран Карапанчев за сликите од 
Торонто.

Организацијата Обединети Македонци во Канада е основана во 1959 година со цел Обединување на 
Македонците во нивната борба за етнички, јазични и културни права во Канада, како и ширум светот. За повеќе 
податоци слободно јавете се на нашата е-адреса info@unitedmacedonians.org, на нашата мрежна страна www.
unitedmacedonians.org или на фејсбук https://www.facebook.com/UnitedMacedoniansCanada/.
The United Macedonians Organization of Canada was founded in 1959 with the goal of uniting Macedonians in their 
fi ght for ethnic, linguistic and cultural rights throughout the World. 
For more information contact us through our e-mail address at info@unitedmacedonians.org, our internet page www.
unitedmacedonians.org or on Facebook https://www.facebook.com/UnitedMacedoniansCanada/.

македонскиот народ против фашистичките поробувачи 
во 1941 година, Организацијата Обединети Македонци 
(ООМК) оддаде почит пред споменикот „Во чест 
и вечна слава на паднатите борци за ос-
лободување на Македонија“, кој наша-
та организација го подигна во 1979 
година, во дворот пред македон-
ската катедрала „Св. Климент 

литва за покој на душите за 
сите паднати жртви за ослобо-
дување на Македонија и маке-

По молитвите, претседателот на 
ООМК, Драги Стојковски, ги поздрави 
присутните и потсети на жртвите кои маке-
донскиот народ ги даде со цел победа над герман-
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Кој ни го валка македонскиот јазик?
 

Танас Јовановски

Неодамна Република Македо-
нија односно денешните не-
писмени и неизмерно глупави 
власти во земјата потпишаа 
договор со Европската унија 
со кои се обврзуваат дека на 
бегалците од сиромашните 
арапски и африкански земји 
нема да дозволи премин пре-
ку територијата на Република 
Македонија на пат кон бога-
тите европски земји. Може да 
се дискутира со денови дали 
е праведно да им се попречи 
патот по кој  тргнале мигран-
тите и зошто баш Македонија 
да биде таа која ќе им го по-
пречи патот. Но тоа во друга 
прилика. 
   Денешниот премиер на Ма-
кедонија Димитар Ковачевски 
труби секаде до каде ќе стигне 
дека Македонија потпишала 

договор со Европската унија 
на чист македонски јазик. 
Како бре суртук еден чист ма-
кедонски јазик? Кој е тој јазик? 
Се‘ што е потпишано претход-
но можно ли е да биде потпи-
шано на валкан македонски 
јазик? И  зошто толкава врева 
за потпишаниот договор кога 
такви и слични договори се 
потпишуваат секојдневно во 
Европа и светот?  Во недо-
статок на нешто позитивно 
направено, Ковачевски со не-
говиот потпис на договорот ни 
дава до знаење дека еве и тој 
нешто  сработил за платата 
која ја зема и позицијата која 
ја држи! Многу малку и уште 
повеќе многу глупаво премие-
ре!
   Македонскиот јазик се изу-
чува на поголем број универ-
зитети и училишта во светот 
меѓу кои и универзитетот  
овде кај нас во Торонто.  Ни-
кој и никогаш, студенти или 
професори, не се пожалиле 
дека нешто не е во ред со 
јазикот, дека е  валкан. Исто 
така дома, во Македонија 
испишани се на македонски 
јазик тони книги  од стотици 
ако не и илјади  македонски 
автори и никој не се пожалил 
дека јазикот е  валкан, сиро-

машен, непогоден за изразу-
вање... Од тука доаѓа и моето 
прашање: зошто на ЧИСТ МА-
КЕДОНСКИ ЈАЗИК? 
   Димитар Ковачевски за жал 
денес е премиер назначен (не 
изгласан од народот) од него-
виот претходник и истомисле-
ник Зоран Заев. Ми се чини 
дека и двајцата не прочитале 
ниту една книга од македон-
ски автор, а не ќе погрешам 
дека ниту прочитале нешто 
од кој бил друг автор.  Дали е 
така ќе се уверите ако ги прос-
ледите тв емисиите на Богдан 
Илиевски на Youtube или на 
Алфа Тв. Го гледав (поодам-
на) разговорот на Зоран Заев 
како премиер  со српскиот 
претседател Александар Ву-
чиќ и се срамев.  Не е срам да 
не знаеш да зборуваш српски, 
но ако треба  како премиер се-
когаш имаш на располагање 
преведувач. Заев се испоти 
во разговорот префрлајќи 
се од српски на македонски 
и обратно.  Овој сегашниот 
(Ковачевски) нема тв изјава 
каде скоро во секој втор збор  
да не проголта буква или слог 
од збор од неговиот чист ма-
кедонски јазик. Нема ли Маке-
донија пописмени  луѓе да ја 
водат?

ТЕЛИ МОРИОВЧЕ 
28 МАЈ, 1938 - 4 НОЕМВРИ, 2022

Тели Мориовче беше еден од познати-
те активисти во Македонската заедница 
во Торонто. Тој три мандати (1969-1971: 
1976-1977 и 1993-1994 година) беше 
претседател на познатата национална 
организација „Обединети Македонци“ од 
Торонто, Канада и еден мандат во 1973-
74 година беше претседател на првата 
македонска православна црква во Кана-
да,  „Свети Климент Охридски“ во Торон-
то.
Тели Мориовче беше посветен на маке-
донските прашања и македонската кауза. 
Живееше во Канада, а беше бранител и 
обединувач на етничка Македонија и ма-
кедонска вистина. Тој беше роден на 28 
мај 1938 година во големото македонско 
село Арменоро, Леринско, во Егејска Ма-
кедонија, кое го напушти во 1958 година 
и замина за, Канада. Од самиот почеток 
на основањето на Организацијата "Обе-
динети Македонци" во 1959 година, ста-
нува еден од најактивните членови и во 
три мандати е нејзин претседател и тоа: 

1969-70, 1976-77 и во 1993-94 година,   
што   е,   секако, резултат на неговата 
голема активност и љубов за етничка Ма-
кедонија.
Тели Мориовче беше еден од ктиторите 
на Македонската православна соборна 
црква „Свети Климент Охридски“. Тој 
беше добар, верен христијанин кој ја 
сакаше својата црква. Како горд член на 
црквата и на организацијата „Обединети 
Македонци“, уште од нивното форми-
рање, тој беше страстен Македонец кој го 
посвети својот живот за македонската ка-
уза.Тели Мориовче, почина на 84 годиш-
на воздраст, на  4 ноември 2022 година. 
Беше сакан и почитуван од неговото се-
мејство, а беше и грижлив сопруг, татко, 
дедо и прадедо. Многу ќе недостасува 
на неговата сопруга Лена, децата Мери, 
Пол, Франсис и Софи, и неговите седум  
внучиња и едно правнуче. Тели  ќе недо-
стасува не само на семејството, туку и на 
сите негови другари и пријатели во Кана-
да и во Македонија. Бог да го прости.
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Во нашата Македонска Православна Црква 
Св.Никола во Виндзор на 22 Октомври, оваа 
2022 година, се одржа 15-та Годишна членска 
вечера. 

Членската вечера ја водеше секретарот на 
Управниот Одбор Горан Јанковски. 

Претседателот на Управниот Одбор Менде 
Талески се обрати на присутните членови и даде 
излагање на досегашната работа во Црквата. 

Во продолжение тој ги информира членовите 
за наредните иницијативи и планирани проекти. 

Членовите на нашата Црква ги поздрави и 
свештеникот отец Емил Атанасов со пригодни 
зборови. 

Оваа година Управата одлучи наградата 
за животно дело да биде доделена на Наум 
Принцевски. Тој е долгогодишен член на нашата 
Црква којшто има голем придонес и учество во 

многу работи и проекти во Црквата, такашто 
неговиот избор беше срдечно поздравен од 
присутните членови. 

Пријатната атмосфера на овој настан 
беше надополнета со настапот на вокалната 
група Серенада и со лотаријата којашто ја 
организираше женската секција.

Отец Емил Атанасов.

15-та Годишна Членска Вечера
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ЖЕНСКАТА СЕКЦИЈА 
ПРИ МПЦ СВ. ДИМИТРИЈА СОЛУНСКИ ОД МАРКАМ
 ВЕ ПОКАНУВА НА ГОДИШНА БОЖИКНА ЗАБАВА,

ВО НЕДЕЛА 11-ТИ ДЕКЕМВРИ 2022, 
ВЕДНАШ ПО ЦРКОВНАТА СЛУЖБА.

ПРИДРУЖЕТЕ НИ СЕ НА ВКУСЕН РУЧЕК , ПРЕКРАСНА ЗАБАВА, 
И БОГАТА ЛОТАРИЈА !!!

        М.П.Ц. СВ. ДИМИТРИЈА СОЛУНСКИ, МАРКАМ

To rent the renovated 
church hall
contact us:

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

ON L3P 1Y4

St. Dimitrija Solunski Macedonian 
Orthodox Church,Markham 

МАКЕДОНСКАТА ПРАВОСЛАВНА ЦРКВА СВЕТИ ДИМИТРИЈА СОЛУНСКИ 
ОД МАРКАМ ГО ПРОСЛАВИ СВОЈОТ ПАТРОНЕН ДЕН

Годинава на 8-ми ноември, 
Митровден, беше одржана 
свечена божествена литур-
гија со која раководеше ста-
решината на храмот Отец Го-
ран Ристески во сослужение 
со останатите македонски 
свештеници од канадското 
намесништво.  На празникот 
му претходеше свечен ми-
тровденски банкет банкет  кој 
се одржа на 5-ти ноември, и 
предизвика голем интерес кај 
македонските верници.
Годинешни кумови беа се-
мејството на Живко и Лича 
Димитриевски, а догодина ќе кумува семејството на Мери 

и Диме Малаковски.
По кршењето на славскиот 
леб, осветен и залеан со ма-
кедонско вино и пченица за 
здравје на семејството, но и 
на сите гости следеше праз-
ничната вечера и забава со 
музика во живо.
За многу години! Свети 
Димитриј Солунски бил 
христијански маченик за кој 
се смета дека живеел во Со-

лун во почетокот на 4. век. 
Во средновековието станал 
еден од најславените „воени“ 
светители, и често се поврзу-
ва со Св. Георгиј. Неговиот 
ден се празнува на 8. ноем-
ври (26 октомври по стариот 
календар), и уште е познат 
како Митровден. Овој славен 
и чудотворен светител се ро-
дил во Солун од благородни 
и благочестиви родители. 
Измолен од Бога од бездетни 

родители, Димитриј бил син 
единец, така што бил воспи-
тан со големо внимание. 
Култот на св. Димитрија се 
негува на целиот Балкански 
полуостров, вклучувајќи ја 
и Македонија, каде голем 
број цркви се посветени ток-
му на Св. Димитриј. Во 2010 
година, св. Димитриј бил 
прогласен за патрон на се-
лото Зрновци, а во ноември 
2014година, на плоштадот 
во селото бил поставен не-
гов споменик, направен од 
бронза, со височина од два 
метри и со тежина од 250 ки-
лограми. 
Така вели легендата, а Ма-
кедонците со големаљубов 
и силна вера му се посвету-
ваат изразувајќи ја големата 
почит кон светецот , но и кон 
македонската православна 
црква.
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МИТРОВДЕНСКИОТ БАЗАР ВО СВ. ДИМИТРИЈА

На 5 ноември годинава жен-
ската секција при црквата 
Св. Димитрија Солунски од 
Маркам го одржа својот тра-
диционален Митровденски 
Базар кој секоја година се 
организира во чест на голе-
миот македонски правосла-
вен празник Свети Димитрија 

Солунски, кој е патрон на 
оваа преубава македонска 
православна црква во градот 
Маркам. Митровденскиот Ба-
зар се одржа во реновирана-
та банкетна сала на црквата 
каде што можеа да се купат 
најразновидни македонски 
специјалитети подготвени од 

вредните Македонки.
Неколку дена пред базарот 
членките на  женската сек-
ција во духот на традицијата 
измесија преубави зелници 
и мазници кои се заштитен 
знак на македонските база-
ри.

На 5 ноември годинава жен- Солунски, кој е патрон на вредните Македонки.
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Real Estate specialist 45+years experience 
Residential & Commercial investment 

МАКЕДОНСКА ЗАЕДНИЦА

СЕ ОДРЖА ТРАДИЦИОНАЛНАТА  ПРИЛЕПСКА ВЕЧЕР 

На 15-ти октомври 2022 го-
дина во прекрасната сала на 
македонската православна 
црква Св. Недела во Ејџекс 
Прилепското Друштво ја одр-
жа својата традиционална 
Прилепска Средба. 
Според зборовите на орга-
низаторот на Прилепската 
Вечер Ице Јанкуловски, на 
средбата присуствувале 140 
Прилепчани и пријатели на 
градот под Марковите Кули.
Најнапред  гостите ги поз-
дравија организаторот Ице 
Јанкуловски и претседателот 
Славе Бунтески, а вечерта и 
вечерата ги благослови отец 

Александар Зашов, паро-
хиски свештеник во црквата 
Св. Недела.
Во пријатен амбиент со ква-
литетна музика во живо која 
ја испонуваа Прилепчанецот 
Душко Петкоски и неговиот  
колега Љупчо Тупаноски 
гостите уживаа до доцна во 
ноќта.
Менито на секоја маса беше 
боженствено, вели Ице Јан-
куловски, и додава дека пре-
вкусната вечера и другите 
специјалитети се заслуга на 
шефицата на кујната Марија 
Ангелевска и нејзиниот тим 
на соработници на кои бе-

скрајно им се благодарни.
На Прилепската вечер се 
продаваше и богата лота-
рија, па многумина од гости-
те дома се вратија и со не-
која од вредните награди.
Организиацијата на Приле-
пското Друштво им благода-
ри на сите присутни и верува 
дека од година во година ќе 
се зголемува бројот на При-
лепчаните и пријателите на 
Прилеп кои ќе ја прават оваа 
манифестација уште повели-
ченсветна.

Марко Панде 

Најголемиот македонски автомобилски 
парк во Канада

Јавете во COMSTOCK 
кај Панде и Марко 

Јадилебовски
Comstock Auto Service Ltd 

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

(905) 473-5625
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ALEXANDER THE GREAT AUTO INC
Buying a car? Remember, it is more than just spending money. We, at Alexander The Great Inc. Auto Sales understand 

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

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

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

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

Sales: 833-216-1270
Hours of Operation

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

 деца $35
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Збогатена библиотеката 
во Св. Мала Богородица во Кембриџ

Денес Литературното Друштво "Браќа Миладиновци", секција при црковната заедница Св.Климент Охридски од Торонто, ја посети 
црковната заедница Св. Мала Богородица во Кембриџ и ја збогати нивната библиотека со книги за деца и возрасни. Средбата беше 

збогатена со пригодна програма во која членовите на литературното друштво и домаќините прочитаа пригодни песни.

На 16 октомври во гра-
дот Вудбриџ (Woodbridge,) 
општина Вон, (Vaughan) во 
Jewel Event Centre се одржа 

културен фестивал органи-
зиран од SAVI пензионерска 
асоцијација во која влегува-
ат околу 18 клубови од раз-

лични национални етнички 
групи, асоцијација во која 
членува и македонскиот 
клуб (Woodbridge Macedonian 

Seniors Club). На овој фести-
вал во програмата учеству-
ваа разни играорни групи, 
пеачи и музичари претста-
вувајќи го своето фолклор-
но и културно богатство.
По покана од македонскиот 
пензионерски клуб од Вуд-
бриџ во програмата настапи 
и играорната група Илинден 
од МПЦ Св. Илија од Миси-
сага предводена од корео-
графите Орхидеа Димова и 
Иван Точковски. Девојчиња-
та во носиите што ги носеа 

и ората кои прекрасно ги 
изиграа беше милина човек 
да ги гледа . Присутните во 
салата над 500,беа пријатно 
изненадени и воодушевени 
од настапот на играорорки-
те од групата Илинден и со 

голем аплауз ги поздравија. 
Тоа беше гордост и убавина 
и за нас Македонците од клу-
бот што бевме присутни на 
тој настан. Инаку Woodbridge 
Macedonian Seniors Club 
продолжува со своите ак-
тивности. На 16 декември 
во Woodbridge Memorial Hall 
каде е и седиштето на клу-
бот, се организира прослава 
по повод Католичкиот Божиќ 
(Christmas party). Присутните 
со убава македонска музика 
и песна ќе ги забавува по-

знатиот оркестар на Соња и 
Оливер бенд. Ќе има богата 
вечера и македонско вино. 
А на 5ти октомври, 2022 во 
организација на општина 
Вoн се избра и нова управа 
во клубот која ја сочинуваат: 

Драгица Димовска претседа-
тел, Џорџ Динапоулос 
потпретседател, Лили Трен-
тос секретар и Мајк Ничов 
благајник. Ченови на управа-
та Лена Џианкос, Васа Скота-
нис, Роса Талевски и Божин 
Добрушевски. Убаво е што 
во нашата македонска заед-
ница постојат разни клубови, 
организации, друштва црков-
ни општини, се организираат 
разнолики културни мани-
фестации прослави и други 
настани. Нашата македонска 

комуна во Канада е добро ор-
ганизирана и сплотена, а тоа 
е гордост на секој Македонец 
што живее на овие простори 
во Канада. 

Драгица Димовска

New Board of Directors at Woodbridge Macedonian Seniors Club

Културен фестивал и настап на македонската играорна група ,,Илинден,, од МПЦ Св. Илија од Мисисага

SONJA&OLIVER BAND

 WATCH OUR NEW SONGS ON YOUTUBE:

SONJA LOZANOVSKA (SONJA &OLIVER BAND) 

BOZE PRAVDA NEMA

SONJA LOZANOVSKA (SONJA&OLIVER BAND)

 MOJOT ZIVOT
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alexander nedanovski real estate  
agent and a proud macedonian

Alexander, you are a young and progressive Macedonian who be-
came a member of The Nedan Team.

Can you tell us more about yourself?

I  fi nished real estate college almost a year ago and ever since then 
I’ve been a fully licensed real estate agent and I have been working 

with my father ever since. So far, I am having a great time. Some 
personal things I like doing when I’m not working is spending time 
with friends and family and going to the gym. I also like to travel es-
pecially back home.

What is the most exciting part of your work in the real 
estate industry?

The most exiting part of my job in the real estate 
industry is meeting and helping new people. I 

always want to give out a helping hand and when 
it comes to selling or fi nding you a new home, I 
always make sure I give it my all so at the end of 
the day all families can go to a home that they 
love. 

How did the pumpkin carving at Sv.Ilija Sun-
day school come to be, and how did it go?

The pumpkin carving contest at sv. Ilija 
Sunday school was planned because we 

felt we should organize something for the 
children for them to have fun. Because we 
were stuck in a lockdown for 2 years, we felt 
its time for everyone to come back out to see 

and meet new friends. The contest was successful with many people and all the children 
showed how talented they can be. Me and my father will continue organizing events such 
as this one.

Tell us about the future activities Nedan Team has planned for us?

We have many activities planned to come up this Christmas season. We are 
planning to have a meet Santa event in our church and a Christmas concert for 

children. We will continue to organize events throughout the year for everyone to gather 
and have a fun time.

Are you proud of your Macedonian roots, your parents and grandparents home-
land, do you visit Macedonia quite often, if so what do you enjoy there the most?

Yes, I am very proud of my Macedonian roots as where my parents 
and grandparents. I do visit Macedonia as much as I can I try going 

every year since I have an amazing time there. I have a lot of friends 
and family there and I enjoy going out and spending time 

with them the most especially in Bitola.

What is your message to the Macedonian 
community and all the readers of our 

newspaper  ?

A message I would give out to the Mace-
donian community and all the readers of 

our newsletter is to always remember who you are and 
never forget Macedonia. I strongly believe in teaching future 
generations of younger Macedonians our traditions and to 
teach them what it means to be Macedonian and to be proud 
of there heritage. Always keep you head up and be proud to 
say you are Macedonian.

Always keep you head up and be proud 
to say you are Macedonian.

ДРУШТВОТО  ЛАЖЕЦ ОД ТОРОНТО ГО ПРОСЛАВИ  ПРАЗНИКОТ МИТРОВДЕН

Друштвото ,,Лажец,, од истоименото село 
близу Битола важи за едно од најорганизи-
раните во македонската заедница во Канада, 
барем кога станува збор за прославата на 
нивниот свет ден и селска слава Митровден.

Славата се памти како една од најголемите 
во битолската околија, а таа традиција ја 
пренеле и на овој континент.На 5-ти ноември 
годинава во црквата Св. Климент Охридски 
беше одржана прославата на Митровден, од-

носно празникот Св. Димитрија на која куму-
ваа Зорка и Томе Петровски. Во молитвата 
на банкетот учествуваа Прота-ставрофор 
Илија Донев и отец Сашо Целески,при што 
доброволно за  кумови догодина кумови се 
пријавија Цане и Цвета Трајковски.
Организаторот на вечерта на Лажец, Миле 
Мишевски, на присутните им посака убава 
и весела вечер, и  задоволно истакна дека 
е радосен што од година во година бројот 
на младите кои присуствуваат на просла-

вата на Митровден е се поголем. Славата 
Митровден иако далеку од родниот крај 
беше богата и весела, со разновидна храна 
и пијалоци, многу песни и ора кои ги изведу-
ваше Соња и Оливер Бенд. Богатото мени 
го подготви шефот на кујната во црквата 
Св. Климент Охридски Алексо Мачковски со 
неговите соработници.Пецо Петличков кој е 
член на управата раководеше со лотаријата 
при што извлече повеќемина среќници од по-
дарените награди. 

LERINSKO ORO - 2022
On Saturday, November 
6, 2022, The Lerin Region 
Macedonian Cultural 
Association of Canada held 
its “Annual Lerinsko Oro”, in 
the Ballroom of St. Clement of 
Ohrid Macedonian Orthodox 
Cathedral.So many dedicated 
Macedonians came together 
from the various villages that 
make up the Lerin Region.  

They enjoyed hours of 
dancing oros to our traditional 
Macedonian songs, beautifully 
performed by The Boys from 
Bouf, featuring the guest of 

Macedonia Kosta Talidis.
Congratulations to President 
Greg Canev and the Board 
of Directors, for organizing 
another memorable and very 
successful evening.

МАКЕДОНСКА ЗАЕДНИЦА
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МАКЕДОНСКА ПРАВОСЛАВНА ЦРКВА “СВ.ИЛИЈА“
   

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

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

         САЛАТА ПРИ ЦРКВАТА СВ. ИЛИЈА ВО МИСИСАГА  СЕ ИЗНАЈМУВА
              ЗА ОРГАНИЗИРАЊЕ НА ПРИВАТНИ ЗАБАВИ, КРШТЕВКИ, ВЕРИДБИ,
                                                                   ПОГРЕБИ И ДРУГИ НАСТАНИ. 
    
                                 ОСВЕН ПРОСТОРОТ, ЦРКВАТА НУДИ И КОМПЛЕТНО МЕНИ 
                                                  СО ЈАДЕЊА ЗА ГОСТИТЕ. 
                                                       КАПАЦИТЕТ:  150 ЛУЃЕ

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

Во присуство на речиси сите македонски свештени лица од 
Канада, парохијани и верници од останатите цркви, на 26-ти 
октомври со свечена света литургија се оддаде почит кон 
Св. Злата Мегленска. Таа има значајно место во црквата Св. 
Илија во Мисисага,а пред неа на поклонение кое го водеше 
парохискиот свештеник отец Благој Пенев се помолија ку-
мовите Соња и Оливер Петковски и кумовите за следната 
година Билјана и Зоран Милеви.
Посниот ручек го подарија Фанка и Никола Димовски. Жен-

ската секција како и секогаш беше задолжена за беспрекорна организација на ручекот и 
пречек на гостите. 

ПРОСЛАВЕН ВТОРИОТ ПАТРОН ВО МАКЕДОНСКАТА ПРАВОСЛАВНА 
ЦРКВА СВ. ИЛИЈА ВО МИСИСАГА, СВЕТА ЗЛАТА МЕГЛЕНСКА

БАНКЕТ
Во чест на вториот патрон во Св. Илија, Света Злата Мегленска, на 22 -ри октомври се 

одржа свечен банкет во просториите на банкетната сала.
Со високи почести, и во присуство на многу гости и верници на црквата Св. Илија и од ос-
танатите македонски православни цркви од Канада, банкетот го отвори госпоѓа Весна Трај-
ковска која воедно е и претседателка на женската секција од оваа црква, за по неа да земе 
збор претседателот на црквата г-ин Ацо Крстевски кој изрази благодарност и почит кон сите 
присутни и кон заштитничката Св. Злата Мегленска. 
При тоа г-ин Крстевски со посебно одлукување му оддаде неизмерна почест на доскореш-
ниот свештеник во црквата и долг низ години низ минатото на црквата отец Илија Донев кој 
со целото свое битие се вложи во градбата и зачувувањето на црквата Св. Илија која денес 
е една од најорганизираните и добро менаџирани македонски цркви на овие простори. Отец 
Илија беше закитен и со крст кој е свет симбол на нашата македонска православна вера.
Во емотивен говор отец Донев се присети на деновите кога црквата ја отпочна својата рабо-
та без речиси никакви услуви, но со огромна љубов во службувањето, притоа споменувајќи 
многу заслужни имиња од животот на црквата, помагатели, градители, претседатели, а осо-
бена благодарност му оддаде и на неговото семејство и неговата упокоена попадија Благи-
ца.Банкетот во чест на Св. Злата Мегленска беше закитен со настапот на младите момчиња 
и девојчиња од фолклорниот ансамбл ,,Илинден,, од црквата Св. Илија, и тоа малата и голе-
мата група под раководство на Љупчо Марковски. Кумови за празникот беа Соња Лозановска 
и Оливер Петковски, а догодина ќе кумуваат Билјана и Зоран Милеви.Свеченоста продолжи 
со весела македонска музика и забава со македонски песни.
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ИСТАКНАТИ ЧЛЕНКИ НА ЖЕНСКАТА СЕКЦИЈА ОД ЦРКВАТА СВ ИЛИЈА, МИСИСАГА

Невена Костовска е една од 
најистакнатите членки во цр-
квата Св. Илија од Мисисага 
и женската секција кои ги 
смета за свој втор дом.
Во Канада  се доселила во 
далечната 1970 година и со 
сопругот Ставре го основале 
нивното семејство, синовите 
Сашо и Дејан кои се задоени 
како што и самата вели во 
чист македонски дух. 
Невена потекнува од пре-
красното мијачко село Ла-
зарополе во живописната 
Западна Македонија , додека 
корените на нејзиниот сопруг 
Ставре се од селото Рудари, 
Егејска Македонија кое за 
жал на 6 годишна возраст 
морал да го напушти и како 
дете бегалец од граѓанската 
војна во Грција да бара мир-
но парче под небото далеку 
од своето Бело Море.
Како младинци се запознале 
во Дебар, и оттука до денде-

нешен се нераздвојни во 

животот и љубовта кон Ма-
кедонија.
Првите години по доаѓање-
то целосно ги посветила на 
семејство и синовите, но по 
наговор на нивниот пријател 
Вангел , како што и самата 
вели, се заразивме со виру-
сот кој  и денес го носиме во 
нас, никогаш да не се одде-
лиме од нашите македонски 
православни цркви.
Набргу по зачленување-
то во Св. Климент госпоѓа 
Костовска станува активна 
и во Организацијата Обеди-
нет Македонци каде што во  
1986, година станува и нејзин 
претседател. 
Во тоа време имав голема 
носталгија кон Македонија, 
единствен контакт со род-
ниот крај  ми беа црквите, а 
со трепет во гласот се сеќава 
и на идејата и формирање-
то на организационен од-
бор за изградба на црквата 
Св. Илија од Мисисага, за 
што посебна заслуга имале 
Зорка Мартиновска и Владо 
Мачковски.  Таа е првата 
учителка за македонски јазик 
во Мисисага во периодот од  
1981-1982 година. 
- Болна сум за Македонија, 
за промената на  името, за-
тоа што  никој не реагираше, 
не очекував дека како Маке-
донци ќе го доживееме тоа, 
а живеевме и  живееме за 
Македонија.
- Откако постои црквата Св. 
Илија, Ставре беше секре-
тар, благајник и заменик 

претседател и ние бевме 
во првите потписници, ги 
задолживме куќите, беа тоа 
бурни времиња,тогаш  успе-
авме да го купивме местото 
со помош на Зорка Марти-
новска која ја оформи и прва-
та  женска секција, со неа 
месевме зелници на почеток 
во Св. Климент Охридски 
во Торонто, и од тоа  време 
датира Митровденскиот ба-
зар. Јас  цели 6 години бев 
претседателка на женската 
секција во црквата  Св. Илија 
од далечната 1989-та годи-
на-вели во своите сеќавања 
Невена Костовска.
За својата активност во ма-
кедонската заедница му бла-
годари на сопругот Ставре и 
неговата поддршка , како и 
на синовите кои како деца на 
пикниците продавале голф 
топчиња придонесувајќи 
фондот на црквата да расте 
и на тој начин.
Дејан, беше член на игра-
орната група ,,Илинден,, а  
продолжи и во ,,Македонка,, 
за денес целосно да и’ се по-
свети на политиката, а Сашо, 
е во ресторански бизнис.

Нејзина порака и на нејзи-
ниот сопруг Ставре е интере-
сот на Македонците никогаш 
да не престане, да ја чуваат 
и одржуваат црквата, и со 
тоа љубовта кон Македонија.

то во Св. Климент госпоѓа 
Костовска станува активна 
и во Организацијата Обеди-

Невена Костовска

животот и љубовта кон Ма-
кедонија.
Првите години по доаѓање-
то целосно ги посветила на 
семејство и синовите, но по 
наговор на нивниот пријател 
Вангел , како што и самата 
вели, се заразивме со виру-
сот кој  и денес го носиме во 
нас, никогаш да не се одде-
лиме од нашите македонски 
православни цркви.
Набргу по зачленување-
то во Св. Климент госпоѓа Невена Костовска

Магда Наумовска е родена 
во прилепското село Подмол 
и е активна членка на жен-
ската секција во црквата Св. 
Илија веќе 35 години.
Подмол го напуштила во 
1969 година доаќајќи во Ка-
нада,каде што со сопругот 
Иљо изродиле три ќерки 

Сузан, Мериан и Елиза-

бет. Освен љубовта кон се-
мејството и грижата за него, 
за своите мили 4 внучиња 
таа неизмерно ја сака и и' се 
посветува на женската сек-
ција од црквата Св. Илија.
- Започнав активно да чле-
нувам во 1988 година, кога 
просториите на црквата беа 
во паркот на Св. Илија, тоа 
беа најубавите години  од 
нашето работење со многу 
етузијазам, македонски на-
род кој сакаше да помага и 
се радуваше со секоја нова 
средба.  Секој петок се ора-
ганизираше Фрајдеј Фивер, 
жива музика, песни и ора, 
седенки и разговори кои 
уште повеќе не зближуваа и 
каде што стекнувавме многу 
пријатели од Макеоднската 
заедница во Канада.
Паркот беше нашата рајска 
градина, го чистевме, уреду-
вавме, садевме цвеќиња...
Магда и нејзиниот сопруг 

Иљо кој е роден во би-
толското село Агларци и 
денес се активни во црквата 
Св. Илија.
- Уживам кога одиме да ме-
симе, сакам да правам пити, 
да се дружам со Македонки-
те, тоа ме прави среќна и ра-
досна.  И моите внуци ја са-
каат црквата, се трудиме да 
им ја пренесеме македонска-
та вера и традиции. Нашиот 
настар внук кој има 25 години  
е крстен во Св. Илија од отец 
Илија Донев, има желба еден 
ден да биде венчан таму, со 
што нашата мисија како баба 
и дедо е исполнета. Нека на-
шиот пример биде пример за 
сите млади Македонци да ја 
чуваат црквата, нашата вера 
и традициите и почесто да 
доаѓаат во неа- вели Магда 
Наумовска.

Магда Наумовска

бет. Освен љубовта кон се-
мејството и грижата за него, 
за своите мили 4 внучиња 
таа неизмерно ја сака и и' се 
посветува на женската сек-
ција од црквата Св. Илија.
- Започнав активно да чле-
нувам во 1988 година, кога 
просториите на црквата беа 
во паркот на Св. Илија, тоа 
беа најубавите години  од 
нашето работење со многу 
етузијазам, македонски на-
род кој сакаше да помага и 
се радуваше со секоја нова Магда Наумовска

  SOLD OUT

Октомврискиот BAKE SALE во црквата Св. Илија беше еден од поуспешните.Жен-
ската секција домаќински и со многу љубов и умеење ги презентираше и продаваше 
своите свежо подготвени печива. Претседателката Весна Трајковска им благодари 
на сите присутни ,за  нивната дарежливост, помош та и поддршката кон црквата Св. 
Илија и ги поканува да повелат и на сите настани кои следат во наредниот период.
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LOCATIONS: 
  190 Main St. N, Markham, ON    Tel: 905 471 9100

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

kozovskifamilydentistry.com  Kozovski Family Dentistry

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

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

Dental Technician  

SUCCESSFUL MACEDONIAN BUSINESSES
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Come and Meet 
Santa 

Sunday 
December 4th, 

2022
Downstairs after 

the service 
At: St. Ilija 

Mississauga 
From 12pm-4pm 

Have your picture 
taken with 

Santa, Decorate 
cookies, make 
a craft, have a 

snack and enjoy 
this Christmas 
Celebration. 

Bring your kids, 
grandkids & your 
neighbours kids! 

Everyone is 
Welcome!!!! 
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Apartments for senior citizens  65+
Fully renovated  one - bedroom suites with full kitchen
Bathroom with shower stall especially designed for seniors

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

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

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

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

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

CANADIAN MACEDONIAN PLACE 

Our Vision

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

Our Values

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

Our Mission

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

Goals

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

We strive to bring the Macedonian and
Canadian cultures closer together

Be a Volunteer

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

MACEDONIAN OPEN

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

850 
O’ Connor Drive

Toronto On 
M4B 3L6
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FOR THE MONASTERY ST. MARINA, 

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

SATURDAY, JANUARY 28, 2023

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

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

ORGANIZED BY MOC ST. NEDELA, AJAX 

МАКЕДОНСКА ЗАЕДНИЦА
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Додека во некои крае-
ви од нашата земја, повеќе 
постои традиција на куќни 
слави, во други краеви пак, 
се слават имендени. И двете 
славења имаат многу заед-
ничко, а по нешто се разли-
куваат. Празникот или свети-
телот што се слави се смета 
за заштитник на семејството, 
на домот. Семејството е 
мала Црква, а и домашниот 
празник значи заедница со 
роднините, блиските и прија-
телите – како Црква Божја, 
па затоа и најмалата семејна 
заедница треба да има свој 
домашен празник.

Светителот не е само 

наш посредник и молитве-
ник пред Бога, туку претста-
вува и жива врска со сите 
наши семејни претци уште 
од времето на примањето 
на христијанството, со кои 
нè поврзува во едно живо 
семејство, кое трае со сто-
тици и илјадници години.

Куќната слава се на-
следува, од татко, дедо, 
прадедо, од колено на коле-
но. Но, ново семејство може 

да си земе и нова слава, раз-
лична од татковата куќа. До-
колку децата живеат заедно 
со родителите, тоа ќе го пра-
ват заедно со нив, а штом ќе 
се одвојат од нив, како нови 
домаќини, тие треба да си 
земат свој празник. 

Значи, откако ќе се фор-
мира посебно семејство, кое 
живее самостојно, тоа треба 
да има и свој заштитник на 
семејството и домот – дома-
шен празник (слава). Погреш-
но е мислењето дека децата 
не смеат да слават домашен 
празник додека се живи ро-
дителите, бидејќи тие не им 
ја предале славата.

Имендените се просла-
вување на светител чиешто 

име некој го носи. Во минато-
то во православните народи, 
кога ќе се родело дете му 
ставале име на светителот, 
што се слави тој ден или пак 
по најблискиот поголем праз-
ник. Носењето христијанско 
име, е многу важно, за да 
имаме пример во нашиот 
живот, да се угледуваме на 
животот и делата на светите-
лот што му го носиме името. 
Обврска и должност е, секој 
христијанин да знае за својот 
светител, за неговиот живот, 
дела, и зборови со кои ја до-
кажал својата вера во Господ 
Христос. И особено е важно 
и молитвено да му се обраќа 
за помош и застапништво 
пред Бога.

Како правилно треба 
да се слави куќна слава или 
именден?

Овие празници се 
христијански и треба да се 
прославуваат на христијан-
ски начин – така што акцен-
тот нема да биде ставен на 
храната, забавата и музика-
та, туку на духовната димен-
зија на празникот. Најважно 
е да се дојде во Црква и да 
се присуствува на Божестве-

на Литургија. Ако не може 
точно на денот, тогаш тре-
ба да се дојде на Литургија 
најблиската недела. Секако, 
се прави колач (славски леб) 
и варена пченица (коливо) 
и се носи во Црква или се 
повикува свештеникот дома 
за благослов и осветување. 
Дома, покрај колачот (лебот), 
пченицата, треба да има и 
црвено вино, свеќа, темјан, 
сад со вода за осветување. И 
многу важно е да има Икона 
од празникот или светителот 
што го славиме.

Имендените се одбеле-
жуваат, со носење на помало 
лебче, наречено Панагија (во 
спомен на Пресвета Богоро-
дица) во Црква, со подигање 
и благослов од страна на 
свештеникот и со пеење на 
молитвени песни кон Свети-
телот што се слави.

Ако не се направи овој 
најважен и суштински дел, 
а се посвети целото внима-
ние и време на ручекот со 
блиските, тогаш е напразно. 
На Бога и на светителот не 
му е угодно такво славење 
без молитва и без благослов. 
Тогаш, таквиот ден нема 

многу да се разликува од ос-
танатите денови.

Треба да знаеме дека, 
светителите коишто ги сла-
виме како куќни слави или 
имендени, тие самите Бог Го 
прославиле во својот живот. 
Тие се светилници што го 
покажуваат патот кон Бога и 
вечниот живот. Светителите 
се неодвоив дел од животот 
на Црквата. Бесмислено е 
да славиме без да се отиде 
во Црква, или да се повика 
свештеник за осветување на 
колач и вода.

Ако славата е во ден 
кога се пости (среда или пе-
ток), или во повеќедневни по-
сти, трпезата задолжително 
треба да се состои од посни 
јадења. За жал, во последно 
време сè поголем е бројот на 
оние семејства, кои, за да им 
угодат на гостите и за што 
подобро да ги „пречекаат“ 
и „нагостат“, го нарушуваат 
свештениот поредок на Цр-
квата. Но, на таков начин, тие 
семејства во суштина не сла-
ват слава, туку слават гозби, 
со кои се исмејуваат и на 
Бога и на самиот светител.

Во нашите македонски 

заедници коишто опстојуваат 
на овој континент (Северна 
Америка), пред десетици 
години се внимавало да се 
ставаат македонски (кои се 
истовремено и христијански) 
имиња. Во поново време на-
шите деца добиваат имиња 
карактеристични и вообича-
ени  за оваа средина, јазик и 
култура. Многумина сметаат 
дека овдешните американ-
ско-англиски имиња немаат 
врска со православието или 
со некој светител. Но, кул-
турата и на оваа западна 
цивилизација се засновува 
на Библиско-христијанските 
принципи, верувања и оби-
чаи. Повеќето и од тукашни-
те имиња имаат потекло од 
Христијанската вера и добро 
е и новите генерации што се 
раѓаат овде да се поучуваат 
на православните обичаи и 
традиции. Например името 
„John” е македонското „Јо-
ван“. Па така, треба да се 
почитува Св.Јован и да се 
слави како именден.

Како правилно треба да се прославуваат куќните слави, имендени?

Отец Емил Атанасов

Fall Dance a night to Remember
The Macedonian Youth Network at St. Clement of Ohrid would like to thank everyone who 
came out on Saturday October 22 and made it a night to remember! We are truly overwhelmed 
by all of the support we received from the youth of the Macedonian community. Together, 
we are bringing back something our community has been missing (due to Covid 19), and 
we hope these youth dances will continue to grow and bring together young Macedonians.

A special thank you goes out to Balkan Entertainment for keeping the dancefl oor packed 
until the early hours of the morning. Thank you to the members of MYNET at St. Clement of 
Ohrid who worked hard this past month planning and advertising to ensure the night would 
be a success.
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Се’ мислам така некое време со умов клаш-
нен, шо чурук народ ќе да бевме.

А бе остај шо се чукаме во гради и фалиме 
шо големи патриоти сме, љубители на Ма-
кедонија и македонштината на историјата на 
корените.

А бе од двајца на едно место тојца ќе се ска-
раме и поделиме на четири, ѓоа попаметни 
сме од другите и со поарна замисла-идеја за 
подобра иднина на поколенијата.

А бе кои поколенија? 

Им е...ме мајката на децава (не буквално) 
се’ што остана од дедовците распродадовме 
разкрчмивме ѓоа во подобар систем ги внесу-
ваме, не во едноумие туку повеќе умие ПЛУ-
РАЛИЗАМ, како Марта со девет умишта сме.

Па дури и историјата ни смета некако ко да 
нее европска, ко да не е во согласност со 
европските норми и нормативи создадени 
од едни кууул луѓе  така да ги наречам со 
поткастрени брадички убаа јака шминка, 
плисирани сукничиња и штиклиња нормал-

но,а дамите Бриселски бричени во главите 
тетовирани и набилдани. Абе ми се збљува.  
Никој веќе не слуша народни песни забавни 
или патриотски само новокомпониран шунд 
со вибрато како оџа од минаре да пее, ништо 
македонско нема во тој жаргон, а сите го ши-
баат на радио на телевизија во етерот шубај 
песни дури и Бугарите и Грците почнаа да ги 
имитираат. Оној мојон родител број еден, бог 
да го прости сега би се превртувал во гроб 
со сите број еден родители. А си имабавме 
бројт два со се’ шо прајме, затоа сега нема 
Свети Трипун, ама има Валентајн многу поу-
баво име некако секси западно, и не се прави 
Коледе зошто е пагански обичај веќе издуван 
, многу е по куул да се прави Халовин со сите 
зомбистички украси и ковчези,секси алишта 
на перверзни вештерки.

На деновите кога некогаш се славеше нешто 
глупо патриотско или одевме во црква за 
христијански празник сега си славиме некој 
ептен убаво зелен Свети Патрик чист Mа-
кедонец од Ирска или Дивали од брќата од 
шутка.

1.Она црквана ептен издувана работа таму 
ќе најдеш некои снајдени свештеници или 
некој сирот поп со надеж дека покрај бабите 
ќе налета во недела и некоја помлада заски-
тана душа да ја слушне проповета за бога и 
ја оправда смислата на неговото постоење.

 И глеј сеа во брак се иде само ако е недај 
боже трудна.

А после три месеци сек..ње, та му кажува 
како се вика за да може да ја следи на со-
цијалните мржи и толку, чиста хемија или 
алхемија батка.

Ако не делкаш две цури желни за спонзор-
ство во исто време, ни девојката твоја нема 
да те сака зошто си Смољо и за ништо не 
те бива, а од друга страна ако девојка ти не 
се пегла со двајца бојфренди не е куул цица 
маца и нонстоп ќе ти кука дека нема што да 
носи.

А во политичката сцена сум без текст.Сироти 

Грци од околу Атина и Спарта немо гледа-
ат како доселениците од којзнае каде и дел 
од нашите Егејци со голем напор ја туркаат 
на нос низ Европа и светов македонската 
историја како грчка со помош на германски 
стручњаци ,  душегрижници и експерти најве-
ројатно докторирани на Штуловиот универ-
зитет во Тетово, затоа не’ викаат северна 
зошто се вртиме кон северозапад ,сметам 
дека сверозападна е по адекватен термин 
нели и да е подвлечено со виножито дебела 
линија(баш куул).

А неколкуте бугари во Бугарија се чудат што 
тоа македонските бугарофили (80% од бу-
гарското население, што нее е татарско) се 
запнале да докажуваат нај прво пред себеси 
па низ светов, па на крај и нас не убедуваат 
дека- како беше? Како се чувствуваме (добро 
фала на прашање)или како зборуваме, на кој 
дијалект, или чиј беше Гоце или Јане, за Тес-
ла и за Исус зборуваме.Мора да признеме 
дека голем напор сторија, штета што нема од 
тие ЧРВЕНИТЕ да ги почерпиме.

Србиве многу Бед Гајс цело време нож во грб 
им шибаме, а тие на ти вакцини, на ти браш-
но, на ти зејтин, ако ви трeба сруја? Абе чоек 
не ги разбира.                                                                                                                   

2.  Ние сме благословени со нашиве поли-
тичари, а бе долго трaаат.Сегде во околниве 
земји ги менуваат за некое време, сигурно 
расиплива роба, а нашиве а бе како нови, ич 
гајле немаат траат бесконечно и со ист ка-
пацитет , дури ни се множат фала богу, па 
дури и за позјмување имаме - ако некој по-
бара околу.

Америте се кууууул гуд гајс сите со темни 
Рејбан за слепи лица наочари, шетаат по 
свето ,како истражувачи и носат правда сег-
де, се некого бранат, многу помагаат на си-
ромаси им даваат оружје и ништо не бараат 
за возврат, добро сега можеби малку нафта 
или ураниум ама во глобала без пари. Во 
проблематични земји решаваат проблеми, 
негде со бомби и ракети, негде со оружје нег-
де со ПРАКТИЧНИ совети негде почнуваат 
со шарени револуции и случајни атентати и 

одма после бренд њу нова адекватна влада 
со напредни идеи за нов поредок и со господ 
напред гад блес Америка, големи миротво-
рци ха?.

Сега го бранат Тајван од Кина, Шриланка од 
Индија, Иран од себеси...

Израел од Палестина и во голема одбрана 
се на Украина, ќе се борат до последниот 
Украинец ако треба, во борбата против гна-
сниот (вери бед гајс ) тетовирани руси што 
знаат да убиваат само жени и бебиња и да 
бомбардираат породилни болници и градин-
ки, се е видено по филмовите од Холивуд.

Тука помага НАТО американсо копиле крсте-
но според тетка му Ната сестра на чичко му 
Сем од истата ГМО фамилија ЛГБТ како ка-
рактерна особина.

А Европа се движи како стара баба кога ќе 
ја завртиш неколку пати околу нејзината за-
мислена оска и не знае кај гледа што прави 
или кај оди,со кого требаше тоа да се кара 
а со кого чај да пие,а бе што беше тоа што 
и рекоа, што трбаше да прави денеска? Или 
тоа за вчера беше.? Дали ќе дојдат дрвата за 
зимава од Шумарот Бориз што го оговараше 
цело лето и му шибаше санкции и блокади.

Или да се скрие дома и да лаже дека има ко-
вид за да и донесе некој храна без пари. 

3. Како и да е само убавини по светов.

Извини батка што ги исплукав сиве горчила 
пред тебе.

Му се јавував на бога за помош ама не го до-
бив, не крева.

Посакав да му се пожалам да си попрајме му-
абет и ете Поштенско говорно санадче.                                                                                  

 Се извинувам во моментов неможам да од-
говорам на вашиот повик,но вашиот повик 
многу ми значи, јас сум на вековен одмор на 
Карибите но не очајувајте продолжете да ос-
тавате пораки ќе ги прочитам кога и да е, а 
ако сте на зорт јавете се кај секретарката на 
Свети Петар таа ќе ве упати за каде сте за 
горе или за долу, господ со вас.

Зоран - Октомври 2022

БАТКА ДА ТИ КАЖАМ
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КИЧЕВЧАНЕЦОТ НЕНАД ПОПОСКИ ВО 
МАКЕДОНИЈА СНИМИ ДВЕ НОВИ  МАКЕДОНСКИ  

ПЕСНИ , ПОСВЕТЕНИ НА СИТЕ ЌЕРКИ МАКЕДОНКИ

Ненад Попоски, активен 
во македонската заед-

ница во Канада и црквата Св. 
Илија од Мисисага, Канада,  
летово сними два видео записа 
за своите нови песни кои само 
по неколку дена од објавата 
наидоа на восхит и мноштво 
прегледи на каналот Јутуб од 
страна на љубителите на маке-
донската песна.

Првата песна “Анастасија” 
снимена е во студио Анаста-

сија, со породуцентот  Љупчо 
Павловски-Бубе, и е посветена 
на првата ќерка Анастасија, пе-
сна за која аранжманот и музи-
ката ги направи маестро Златко 
Миладиновски, кој денес важи 
за еден од најдобрите македон-
ски музичари со потекло од Ки-
чево, внук од родената сестра 
на легендата на македонската 
народна и патриотска песна 
Војо Стојановски.Текстот за пе-
сната ,,Анастасија,,  го напиша 
Ненад Попоски.

Видеото за оваа емотивна му-
зичка приказна е снимено во 

АТВА РЕСИДЕНТС, во Кичево, 
а голема благодарност Ненад  
изразува кон  Жарко Филипо-

ски, сопственик на најлуксуз-

ните ресторани за свадбени и 
за сите други фамилијарни про-
слави во  убавата  Кичевија.  

Втората песна насловена 
како ,,Ќерка  Меденица,, 

со срце и душа ја посвтува на 
својата галеница, втората ќерка 
Теодора, а снимена е исто така 
во студиото ,,Анастасија,, со  
продуцентите  Златко Милади-
новски и Љупчо Павловски.

Музиката  и аранжманот се 
на Златко Миладиновски 

додека текстот го напиша Анита 
Даева.

Видеото за оваа емотивна 
свадбарска песна е реализи-

рано во манастирот Св. Ѓорѓија 
во селото Кнежино, кичевска 
рајска убавина, и во куќата на 
уметноста во непосредна бли-
зина на манастирот св Ѓоргија!

Попоски изразува неизмерна 
благодарност за професио-

налноста на младите и прета-
лентирани девојки и момчиња 
од културно- уметничкото дру-
штво “БИСЕР” од Кичево кои со  
преубавата кореографија, ја до-
ловуваат приказната и пораката 
на песната.

Тоа се деца на моите совр-
сници, градски другари 

од Кичево кои тргнаа по ста-
пките на нивните родители 
играорци и со многу љубов 
им се посветија на моите 
рефрени во песната ,,Ќерка 
Меденица,, , - вели Ненад и до-
дава дека оваа песна не е само 
негова и на неговата сопруга 
Лиле, туку и на сите мајки и тат-
ковци кои имаат ќерки и еден 
ден ќе мора да ги испратат од 
својот дом, тоа е песна за сите 
ќерки, Македонки.

И двата видео записи се сни-
мани за ИН телевизија Ав-

стралија.

За време на престојот во 
Македонија, Ненад имаше 

блиски средби и другарувања 
со најголемите македонски пе-
ачи од Кичевскиот крај  Дамјан 
Стојаносвки, Влатко Милади-
новски, Спасен Силјановски, 
Дарко Стојановски ...

Редакцијата на весникот Ма-
кеоднија му честита на Не-

над за двете нови песни и ве 
покануваме да ги погледнете 
на јутуб каналот и да уживате 
во нивната убавина. 

На 29 октомври 2022 година  Културното 
Друштвото ,,Никола Карев,, од Македонска-
та Православна Црква Св Илија во Мисисага 

ја одржа  традиционална годишна, (машка) 
дружба која  се одржува уште од далечната 
1996 година!
Во добро друштво со комитски песни, машки 
домаќински муабети, измина вечерта на која 
многумина и’ се радуваа од срце, а особено  
претседателот на друштвото ,,Никола Ка-
рев,, Трајче Јанакиевски.
Им се оддаде почит на патронот на друштво-
то ,,Никола Карев,, и на сите македонски 
војводи кои ги дадоа животите за слободна 
Македонија.

Се служеше богата вечера,печени прасиња,-
македонски колбаси,салати,алкохолни и бе-
залкохолни пијалоци. А најважно од се’ беше 
доброто друштво.
Целиот приход од вечерата беше дониран за 
помош на М.П.Ц Св Илија од Мисисага. 
На оваа комитска дружба претседателот на 
Светскиот Македонски Конгрес за Канада, 
Боби Темелков во име на Конгресот за дол-

гогодишни заложби за Македонија на Пере 
Источки му го врачи признанието Македон-
ски Сенатор.
Исто така на средбата со прекрасна свеште-
ничка одежда беше закитен и новиот свеште-
ник во црквата Св. Илија, Благој Пенев. 
Претседателот Трајче Јанакиевски им пора-
чува на сите Макодонци да продолжат да  ги 
негуваат македонските традиции и корени .

На 29 октомври 2022 година  Културното 

ја одржа  традиционална годишна, (машка) 

Се служеше богата вечера,печени прасиња,- гогодишни заложби за Македонија на Пере 

Уште една годишна машка дружба која ја организираше Друштвото 
"Никола Карев,,во Македонската Православна Црква Св. Илија во Мисисага 

 МАКЕДОНСКА ЗАЕДНИЦА
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КРСТЕ  МИСИРКОВ - ВТЕМЕЛУВАЧ НА МАКЕДОНСКАТА НАЦИЈА И ЈАЗИК 
( 18 ноември 1874 – 26 јули 1926)

Во македонската книжевна историја запиша-
ни се бројни значајни личности, но меѓу  пле-
адата на македонски слависти, професори и 
научници, уочливо е дека Крсте Мисирков е 
алка на таа долга плеада кој создал конти-
нуитет на борба на Македонците за својата 
национална еманципација.
Крсте Петков Мисирков е роден на 18 ноен-
ври, 1874 г. во селото Постол, Ениџе-вардар-
ско – Егејска Македонија кое се наоѓа во бли-
зина до античката македонска престолнина 
Пела. Тој е рожба на едно време со тешки  
историско-општествени околности. Овој наш  
политички работник, филолог, славист, коди-
фикатор на македонскиот литературен јазик, 
историчар и собирач на македонското на-
родно творештво ја претстави македонската 
историја и јазик на пошироко ниво. Тој е про-
чуен со неговото дело „ЗА МАКЕДОНСКИТЕ 
РАБОТИ“ кое претставува  вистински  доказ 
за самобитноста на македонската нација и 
јазик.
Годинава, на 18 ноември се навршуваат 146 
години од раѓањето на Крсте Мисирков. По 
тој повод  ќе го прославиме живот и делото 
на бранителот и втемелувач на македонска-
та нација и јазик; кој всушност со зборови 
македонски  „ја креваше куќата на јазикот“:

„Збор по збор
како камен префатен со камен
ја креваше куќата на јазикот.

И зборовите
како кај стари мајстори

чекани,  сликари и ѕидари
ти ја преполнуваа душата

со глас од стара песна
на зборот народен.“

Во литературниот прилог значајно место ќе 
заземат стиховите на песната „Незатворе-
ниот круг на Мисирков“ од поетот Радован П. 
Цветковски  со која ќе биде проследен трн-
ливиот и макотрпен живот на Мисирков, како 
жртва на својата нација и јазик.
Како основоположник на современиот маке-
донски јазик се соочувал со околностите во 
кои живеел народот, сеќавајќи се на негови-
те прадедовци кои го чувале  македонскиот 
збор и песна за да не згаснат. Уште од мал 
бил оддаден на книгите и сакал да чита. Ос-
новно училиште завршил во родното село, 
а продолжил во Софија и Белград. Бидејќи  
сакал да биде учител во Белград завршил 
Учителска школа во 1895 г.
Со желба да му служи на македонскиот на-
род во 1902 г. се вратил во Македонија и ра-
ботел како професор во Битолската гимна-

зиј. Мисирков се сретнал со рускиот конзул 
Ростковски со кого соработувал, му станал 
домашен учител на децата и советник.Но, 
за времена Илинденското востание конзулот 
бил убиен . Прогонуван од страна на власта 
бил принуден да ја напушти Битола. Заминал 
пак за Петроград  каде бил примен во висо-
ките места во руската политика;  пишувал 
статии и одржувал предавања пред Маке-
донското студнтско друштво. И тогаш, почна 
да се оформува првата книга на современ 
македонски литературен јазик и правопис  
„ЗА МАКЕДОНЦКИТЕ РАБОТИ“ која била 
отпечатена во Софија, 1903 г. Токму тоа 
немирно време поетот Цветковски  го внесу-
ва и опишува сликовито, со сите настани и 
локалитети од  лавиринтот на Мисирковото 
движење:

Се делкаа зборовите
како камења под  длето

историја цела на јазикот наш
дека сме народ и нација

патот да ни се знае
и зборот наш, наш да биде

без мрежи телени по Беласица.

Бидејќи  добро ја познаваше состојбата кај 
јужнословенските народи, Мисирков докажал 
дека македонскиот јазик е посебен и се раз-
ликува од бугарскиот и српскиот. Тој пишува 
дека Македонија претставува одделна  етно-
графска целина во која живеат само Маке-
донци, а: „Македонците како посебен словен-
ски народ  што ја делеле  судбината заедно 
сососедните словенски  народи, си имаат 
сопствена национална историја и култура“. 
Се залагал за прифаќање на единствен јазик 
на Македонците и единствена Охридска ар-
хиепископија, како црква на сите Македонци. 
Поради ова бил прогонетет од Бугарија  а 
книгата му била изгорена. Заминал за Русија 
каде во 1903 г. бил професор по историја . 
Во 1905 г. во Одеса го издавал весникот 
„Вардар“со кого го означи почетокот на со-
времениот македонски јазик. Во 1918 г. бил 
протеран од Русија, се враќа во Софија и ос-
танува до неговата смрт. Неговата животна 
приказна продолжува тажно да се одвива:

Твоето срце 
го рамнеше со срцето на зборот,

со Татковината не сакаше да запре,
Удираше како камбана

и го будеше зборот
меѓу јавето и сонот

недосонет сон
незатворен круг со Татковината,

пат послан со трње
од Постол до гробот.

Со уништување на книгата „За македонски-
те работи“ бугарската власт мислела дека 
ќе се спречи влијанието за созревање на 
националната свест кај Македонците. Но, 
биле сочувани неколку книги и отпечатени 
во повеќе примероци и никој не можел да ги 
уништи. Тој виде дека националната свест 
кај Македонците созреа и дека е време да 
ги соединат сите македонски  Словени под 
едно заедничко име – Македонци. Работата 
врз македонското делона Мисирков изразе-
на е со мислите:  „Јазикот на еден народ е 
негово духовно наследство и богатство. Да 

го зачува некој својот народен јазик и да го-
брани како светиња значи, да остане верен 
на духот на своите претци и да почитува се 
што имаат направено за своето потомство.“ 
Со вака напредни идеи тој им нанесе  јаки 
удари на големобугарски шовинисти кои се 
служеа со голема измама, а не  му беше су-
дено така ...

Се се разневиде ...
Се разневиде и ќебенцето
и патното дрвено куферче

во кое Македонија
 цела ја носеше дома.

  Преселбите под  туѓо име
   и сега болат ко некогаш тебе

    ... пат послан со трње 
    од Постол до гробот.

Овој далечен „преселник“ запиша значајни 
мисли како да се гради јазикот за самостој-
но  развивање на централно македонско 
наречје:  „Ако Македонецот од Северна Ма-
кедонија подаит рака на својот брат од Јужна 
Македонија и Македонецот од Источна Мак-
донија подаит рака на тој од западна, рацете  
ќе се прекрстат околу Прилеп-Битола“ Извр-
шил реформа врз македонската азбука: да 

се пишува онака како што се зборува.

Ти што секој збор на кантар го стави
да ја измериш тежината на нацијата,

Ти што зборот Македонец
го стави над се, и ти што рече:

„Татковината е таму
каде што сум се родил и каде што 

јас треба да си ги оставам коските...“

Ова е јак  доказ доказ дека  Мисирков е Ма-
кедонец (никогаш не бил Бугарин, туку само 
Македонец.) Со песната  поетот Цветковски 
кажа многу повеќе за него и за неговото 
дело. Но, нажалост, што се случи:

Коските ти останаа
најдалеку од Татковината ...

неисполнет аманет ...
и по смртта твоја

стои ко отворен гроб.

Крсте  Мисирков умрел на 26 јули, 1926 г. 
Иако поминаа 98 години од неговата смрт 
неговото творештво е од непроценлива 
вредност. Тој е најзначајна личност во маке-
донската национална историја на почетокот 
од 20-от век кој ги постави темелите на ма-
кедонскиот литературен јазик.  Неговото тво-
рештво е од непроценлива вредност како и 
добра лекција на часовите по македонски ја-
зик и овде во Канада; неговото дело и мисли 

зрачат низ учебниците, а застапени се и во  
училишните рецитали  како и во песните на 
поетите при литературното друштво „Браќа 
Миладиновци“ од Торонто. Ова создава кон-
тинуитет кон изучувањето  на македонскиот 
јазик а сите треба да го чуваме и афирмира-
ме како што тоа го правеше учителот Крсте  
Мисирков кој секогаш  ќе живее во книгите, 
учебниците и во песните. Неговото дело и 
име  вечно ќе се слави.

Како контрибуција кон рубликата „Поезија со 
повод“ литературниот прилог ќе го надогра-
диме со фотографија од долгиот времеплов 
на генерации на ученици при М.У: „Св. Кли-
мент Охтридски“ од Торонто.

ПОЕЗИЈА СО ПОВОД

Пишува и уредува
БЛАГИЦА ДАФОВСКА

Учениците при училиштето „Св. Климент Охридски“ со учителката Блага и 
претседателот Џими Шарковски во 2003/2004 г. Торонто.

,,Оро Македонско,, 
Радио Програма на македонски јазик

https://www.youtube.com/user/Oro-
MakedonskoChicago

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

MACEDONIAN RADIO PROGRAM

Boshko Rajchvski - Pelisterski 810-335-5552
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Macedonian Cooking with Sue Eastwood

Why did baba make us chicken 
noddle soup when we did not feel 
well? Baba seemed to know that by 
boiling the bones in the chicken stock, 
medicinal healing properties were 
released. This is a universal comfort 
food for good reason. Macedonian 
chicken soup is the best version I 
have ever had.
Skip the canned stuff and make it 
yourself. Be good to you.
Here is my recipe 

Sue's chicken 
soup 

4 chicken thighs 
8 glasses water 

3 stalks celery - chopped
3 carrots - chopped

1 tbsp Vegeta
2 bay leaves 

1 chopped onion
3 cloves of garlic 

1 cup dry soup noodles 
2 large lemons
1 tbsp vinegar 

2 tbsp butter
2 tbsp olive oil 

Sauté chopped onions and garlic in 
butter, olive oil and add to boiling 

chicken, with bay leaves.  
Let it simmer for about 45 
minutes. 
Remove chicken and pick off the 
white of meat, fl aking with fork. 

Return fl aked white chicken meat 
to the pot of water and  add the 
celery and carrots, along with 
the vegeta and the juice of the 
lemons, simmer for about 30 
min. Last add the vinegar and 
the noodles for about 15 more 

minutes. 

On a July morning walk 
through Bitola Macedonia, 
I came across the farmers 
market located in the old 
pazar part of the city. This 
is a huge covered space 
and each day the stalls 
are occupied by local 
producers of fresh gorgeous 
vegetables, fruits and nuts. 

All is in abundance, local, 
fresh, well presented, and 

clean. This is a Bitola established 
tradition.

minutes. 

On a July morning walk 
through Bitola Macedonia, 
I came across the farmers 
market located in the old 
pazar part of the city. This 
is a huge covered space 
and each day the stalls 
are occupied by local 
producers of fresh gorgeous 
vegetables, fruits and nuts. 

All is in abundance, local, 
fresh, well presented, and 

Stuffed Eggplant
Inspired by my daily food phone calls with my mom, and memories of beautiful 
Bitola crn patlizhan ( eggplant) I made stuffed eggplant. 

I love using the eggplant itself as the serving vessel! It looks gorgeous and 
remember to leave the stem on the end as it adds to the presentation. Serve 
with a simple salad. 

My eggplant is hollowed and chopped then mixed with ground beef, pancetta 
, spicy hot pepper, onion, garlic. Sauté the above together and then at the end 
add two slices of bread ( chopped and soaked in milk with the liquids squeezed 
out) chopped tomato and half a cup chopped parsley. I also add a cup of 
shredded cheese (I used cheddar and mozzarella). 
Bake covered for 45 minutes at 400 and remove the foil for the last 20 minutes.

НАПРАВИ САМ
Во рубриката НАПРАВИ САМ ќе се 
запознаете како да направите дизајн, 
декорација, украс, нова облека, разни 
акцесорис за вас лично или во вашиот 
дом. Изработката на сите предмети 
е рачна и понекогаш на машина за 
шиење. Материјалите кои се користат 
во изработката на предметите и обле-
ката се веќе употребени или постоечки 
во некој друг дезен и вид, кој се разбира 
не е повеќе потребен. Рециклирањето 
е број еден заштита на нашата планета 
и затоа да бидеме инвентивни и да на-
правиме нешто убаво и корисно!
Да почнеме:
Денес ќе ви покажам како да си напра-
вите украсна пластична саксија за сите 
сезони во вашиот двор. За овој дизајн 
ви е потребна поголема правоаголна 

саксија и вештачки цвеќиња:
 
1. Пластична правоаголна саксија;
2.Морска пена(стиропор);
3. Ножици;
4.Пластични цвеќиња.

Најпрвин треба да решите каде ќе биде 
поставена оваа саксија, ако тоа биде 
местото под прозорецот на куќарката 
сте направиле идеално решение за ук-
расување!Саксијата ја прицврстувате 
на држач кој јас го прилагодив од мал 
корниз. На дното од саксијата поставу-
вате стиропор кој го кроите со ножиците 
според димензиите на истата.Цвеќиња-
та ги редите според бојата, најпрвин 
зелениот папрат и другото зеленило, 
потоа сезонското цвеќе. Есента има 
убави бои и јас се решив за прекрасен 
есенски букет кој го поставив централ-

но во саксијата. На пролет ќе ставам 
други цвеќиња и со тоа добивате по-
стојан украс во вашиот двор. 
 

Уживајте во секоја ваша идеја и 
креација!                                                     

Рубриката НАПРАВИ САМ  ви ја 
подготви

Каролина Ристеска.

chicken, with bay leaves.  
Let it simmer for about 45 
minutes. 
Remove chicken and pick off the 
white of meat, fl aking with fork. 

Return fl aked white chicken meat 
to the pot of water and  add the 
celery and carrots, along with 
the vegeta and the juice of the 
lemons, simmer for about 30 
min. Last add the vinegar and 
the noodles for about 15 more 

minutes. 
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MakBiz.Net International 
online business directory

 of Macedonian Businesses and Professionals

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

 Cell: 647-617-7931

Литературното друштво "Браќа Миладиновци", секција при црквата 
"Св.Климент Охридски", ги поканува сите Македонци и пријатели на 
Македонците, љубители на поезијата и прозата, да се зачленат во 

друштвото и да ја споделат неговата Фејзбук страница.
Вашите дела нека го збогатат македонското литературно творештво.

ПОВИК ЗА НОВИ ЧЛЕНОВИ
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Македонски Православен Календар 2022 
              Подготвил Отец Сашо Целески, парохиски свештеник во МПЦ Св.Климент Охридски, Торонто       

Macedonian Orthodox Calendar 2022 (by father Sasho Celeski)

www.canadianfl owers.com
Design Studio, 3087 Kingston Road

Toronto, ON M1M 1P1
info@canadianafl owers.com

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

        Секоја сабота 
од 9-10 на  CHKT AM 1430

Tel. 905-265-2197
dimovskid@rogers.com
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222 Rowntree Dairy Road, Woodbridge, ON L4L 9T2
T: 905-652-4140   |   www.ubc27.ca

@carpenters27

SAFE, WELCOMING AND INCLUSIVE

TO EVERYONE.

THE CARPENTERS’ UNION LOCAL 27 
TAKES PRIDE IN OUR MEMBERS!
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Funeral planning can get overwhelming, but you’re not alone. Our staff is here to support you and help you through your grief journey while 
honoring your loved one. To help you get started, below is some helpful information. But please feel free to contact us with any questions.

МАКЕДОНИЈА
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На 14 ноември 2018 
година во  организација на 

Канадско-Македонскиот Кул-
турен Центар,  во банкет-
ната сала на македонската 
православна црква Св. Илија 
од Мисисага се одржа вто-

рата по ред комитска вечер 
во чест и слава на сите ма-

кедонски комити и војводи, 
во името на Македонија на 
минатото, сегашноста и ид-
нината.
По традиција комитската ве-

чер симболично избираше и 
свој кум чија должност е да 
се заколне пред светиот ко-
митски нож и пиштол, дека ќе 
ги чува до следната година 
кога се предаваат на новиот 
кум.
Така, од семејството на Жив-
ко Соколов, кумството и све-
тите реликвии преминаа кај 
Мичо Марков. 

На 17 ноември  1991 
година беше донесен првиот 
Устав на Суверена Македо-
нија откако беа спроведени 
повеќе клучни чекори на 
патот до осамостојување на 
Република Македонија.

На 18  ноември 1874 
година во селото Постол, 
Ениџевардарско,Еге јска 
Македонија роден е Крсте 
Петков Мисирков. Селото се 
наоѓа недалеку од античка-
та македонска престолнина 
Пела.Крсте Петков Мисирков 
е истакнат македонски линг-
вист, историчар, фолкло-
рист, етнограф, публицист и
 политички борец за маке-
донската национална афир-
мација. 

Мисирков е автор на книгата 
„За македонцките работи“, 
списанието „Вардар“ и голем 
број на научни статии обја-
вени во различни весници. 
Покрај авторската дејност 

тој се занимавал и со превод 
на литературни дела и со-
бирање на народни творби. 
Најзначаен дел од делотот-
за ,,Македонцките работи„ е 
последната глава од книгата 
наречена „Неколку зборои за 
македонцкиіот литературен 
іазик“ во кој јасно Мисирков 

дава предлог за оформу-
вање на литературен стан-
дарден македонски јазик ба-
зирн врз централните говори. 

На 19 ноември 1991 

Пратениците на Собра-
нието на Република Маке-
донија едногласно донеле 
Декларација за меѓународно 
признавање на Република 
Македонија како суверена и 
независна држава.
На 21 ноември 2014 
година во Феникс Аризо-

на се одржа свечен банкет 
по повод патрониот праз-
ник Св. Архангел Михаил. 
Претседателот на црквата 
Џим Лозановски изрази на-
деж дека црквата наскоро 
ќе биде и официјално  дел 
од семејството македонски 
православни цркви во Се-
верна Америка. До тоа и по 
повеќе години сеуште за жал 
не дојде.
На свеченоста добриот 
пријател и тогашен почесен 
конзул  на Македонија во 
Аризона Џејсон Мико рече: - 
Најнапред ме засака Македо-
нија, а потоа и јас се вљубов 

во неа. 
 На 29-ти ноември 
2014 година во банкет сала-
та на македонската право-
славна црква “Света Недела 
“од Ајаx, се одржа првиот го-
дишен помагателен цонцерт 
на играорната група “Везил-
ка”. На концертот зедоа уче-

ство и гостите : Германската 
фолклорна група ““Lorley 
Youth Dancers,, Словачката 
фолклорна група “Vychodna 
Slovak Dancers,, и Турската 
фолклорна група “Anatolian 
Folk Dancers of Toronto”.
30 ноември 1894 Ма-
кедонскиот револуционер 
Гоце Делчев, лично од Даме 
Груев, примен е за член на 
ВМРО.

1-ви ноември 1984 излегува од 
печат првото издание на весникот 

,,Македонија’’

Во почетокот на  80-десетите години од минатиот век Здру-
жението на децата бегалци почна да издава редовен-ме-
сечен македонски весник. Набргу потоа од повеќе причини 
весникот згаснал. Со тоа згасна и пишаниот македонски 
збор на овие простори. Набргу потоа,  со идејна поткрепа 
на Сохаил Актар кој веќе бил издавач и уредник на весник 
на арапски јазик, Танас Јовановски кому се придружува 
и Горнан Јовановски, во ноември 1984 година го печатат 
првиот број на денешна “Македонија“. Подоцна, поради 
бизнис обврски Горнан Јовановски се повлекува од парт-
нерството во весникот. 
   Весникот почнал да излегува на најпримитивен начин: 
со обична (неелектирчна) пишувачка машина.Секој од вас 
драги читатели може да ги разбере сите потешкотии со 
кои се соочувал весникот и Танас Јовановски како уредник 
на истиот. Подоцна, Мери Димитриу помога во обезбеду-
вањето на машина за пишување (електроник композер) со 
извесна меморија по многу пристапна цена со што делум-
но се олеснало уредувањето на весникот. Пет години по 
излегувањето на весникот благодарение на донациите од 
читателите и пријателите на весникот, “Македонија“ Танас 
Јовановски го купува и првиот компјутер кој за да пишува 
на македонски го оспособил синот на Ѓорги Кизовски. Со 
тоа уредувањето на весникот било во голема мера олес-
нето. 

Мисирков е автор на книгата дава предлог за оформу-

на се одржа свечен банкет 
по повод патрониот праз-
ник Св. Архангел Михаил. 
Претседателот на црквата 
Џим Лозановски изрази на-
деж дека црквата наскоро 
ќе биде и официјално  дел 
од семејството македонски 
православни цркви во Се-
верна Америка. До тоа и по 
повеќе години сеуште за жал 
не дојде.
На свеченоста добриот 

Да не се заборави!
Во ноември 2018 година Светскиот Македонски Конгрес од Канада имаше средба со Отец 
Никодим во црквата  Св. Димитрија Солунски во Маркам , каде што Отецот Царкњас одржа 
трибина со Македонците од овој град.Чест беше да се сретнеме со македонската жива 
легенда Дедо Никодим кој е вистински македонски херој и пример за секој Македонец  како 
треба да се биде посветен во борбата за човековите права, изјави  тогаш Боби Темелков 
за весникот ,,Македонија,,.

СВЕЧЕНО ОТВОРЕН МАКЕДОНСКИОТ КЛУБ„НИКОЛА ВАПЦАРОВ“ ВО БЛАГОЕВГРАД

Во присуство на многу Македонци од Бугарија, Р.Македонија, Грција и од други места, под 
силно полициско обезбедување и покрај обидите за провокации, свечено беше отворен ма-
кедонскиот културен клуб „Никола Вапцаров“ во Благоевград. Клубот е основан со финан-
сиска помош на Македонците Глигор Цанев и Минчо Остас од Торонто и Македонското 
меѓународно здружение за човекови права во Канада, на чие чело е канадскиот др-
жавјанин со македонско потекло Бил Николов.

Меѓу гостите беа повеќемина истакнати личности од различни области, меѓу кои: универ-
зитетската професорка Виолета Ачкоска, универзитетската професорка Наде Проева, ди-
пломатот од кариера Ристо Никовски, адвокатот Тони Менкиноски кој е правен застапник на 
Македонците од Бугарија пред судот за човекови права во Стразбур, отец Никодим Царкњас 
од С'ботско…
Присутни беа и лидерите на опозициските партии ВМРО-ДПМНЕ и Левица Христијан 
Мицкоски, односно Димитар Апасиев, како и претставници од други македонски партии. Од 
ОМО Илинден – Пирин, наведоа дека зад отворањето на клубот стои друштво за заштита на 
основните човекови права во Благоевград.
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CONTACT: 
914 Pape Ave

Toronto, ON M4K 3V2
info@californiatoronto.ca

HOURS
Mon–Sun: 11am - 12am

https://californiarestobar.ca/

(416) 461-1251

SUCCESSFUL MACEDONIAN BUSINESSES

California Restaurant

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

schnitzels, pasta & more... 

Live music every Saturday
 Book your table now!
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МАКЕДОНСКИ ВИЦОВИ

Забавна страница

Афоризмите на Ташко Кубановски (постхумно)

Забелешка: Афоризмите на г-ин Ташко Кубановски се објавуваат посмртно, што беше негова желба  и молба до редакцијата 
на весникот ,,Макеоднија, до која испрати  бројни афорими непосредно пред неговото заминување од овој свет. Слава му.

ШКОЛКИ
Поминува Трпе преку Камен 
мост и го гледа Тарзан како 
се спрема да скокне во Вар-
дар:
– Немој да скокаш, долу има 
многу школки!
– Јас сум Тарзан, крал на жи-
вотните, не се плашам ниту 
од лавови, ниту од слонови 
а камоли од вашите школки.
Скокнал Тарзан и после 5 ми-
нути излегува целиот со крв и 
го прашува Трпе:
– Какви се тие школки на дно-
то?
Трпе:
– Па има две од фиќо и една 
од лада…

ПОЛИГЛОТ
Го прашале Трпе:
– Трпе колку јазици 
зборуваш?
– Осум.
-Еј, осум!? Ај кажи нешто на 
италијански.
– Бонжур.
– Ееее па тоа е француски…
– Епа тогаш девет.

БАНКОМАТ
Полицаец и приоѓа на жена 
што вади пари од банкомат:
– Колата паркирана на 
пешачки, ваша ли е?
– Да.
– Извадете плус 50 евра…

РАКИЈА
Во Кавадарци…
– Извинете каде се продава 
ракија ?
– Црквата ја гледаш ли ?
– Да
– Епа сегде освен во неа!

МАЖЕЊЕ
– Трпано, ти омажи ли се?
– Не.
– Е оти ма?
– Не знам. Пробуват ме, 
фалат ме, ама не ме зимат…

АРАМИИ
Постојат 2 вида на 
арамии:
1. Аматер: – Парите или 
животот !!!
2. Професионалец: – 
Потпиши се тука, тука и 
тука…

СИМПТОМИ

Симптомите 
кога вашата сопруга 
го проверува вашиот 
телефон, се идентични 
со Ковид-19:
– Тешко дишење.
– Студен пот.
– Слабост на нозете.
– Главоболка.
– Болки во стомакот.
И кога ќе ве праша: 
„Која е оваа?“
Тогаш започнува сувата 
кашлица… 

КРШТЕВАЊЕ
Крштеваат маж од 
околу 40 години. По 
едно време попот вели:
– Одговори три пати. 
Се откажуваш ли од 
сатаната?
Мажот се врти кон 
попот:
– Дедо Попе, ти ме 
крштеваш или ме 
разведуваш?!

МАКЕДОНИЈА Е 
СТАБИЛНА ДРЖАВА 

Стабилно растат 
цените.

Стабилно се земаат 
кредити.

Стабилно се краде од 
државата.

Стабилно се иселува 
населението.

Стабилно се загадува 
природата.

Стабилно се уништува 
иднината на младите.
Стабилно пропаѓаме 

уште и уште, иако 
одамна го достигнавме 

дното.

„ДЕН БЕЗ ПЦОВКИ“ 
ВО МАКЕДОНИЈА 
Ова се резултатите 
од акцијата „Ден без 

пцовки“ спроведена на 
целата територија на 

Македонија:
– Целосна парализа 
на работата во сите 

автосервиси.
– Целосна блокада на 
градежните работи на 

сите објекти.
– Тотална парализа 
на автомобилскиот 

транспорт.
– Најдобрите пријатели 

престанаа да се 

поздравуваат на улица.
– Учителките во 

детските градинки 
воопшто не успеаја да 

ги легнат децата да 
спијат!

– Македонските 
репрезентативци 

воопшто не разбраа 
што сакаше да им каже 
тренерот пред мечот.
– Во Кавадарци сите 

молчеа.

КАКО ЗГАСНАЛА 
ГОЛЕМАТА ЉУБОВ? 

Се среќаваат двајца 
пријатели кои не 

се виделе уште од 
младоста:

– Што се случи со 
твојата голема љубов?
– Ништо, ми помина!

– Зошто? Се 
разделивте ли?

– Не! Се ја зедов за 
жена!

ВИЛАТА НА ЕДЕН 
МАКЕДОНСКИ 
ПОЛИТИЧАР 

Македонски политичар 
кој своевремено бил 
министер кани гости 
во својата луксузна 

вила. Гостите се 
воодушевени. Базен 

во дворот, скап мебел, 
мермер и луксуз 

насекаде. Еден од 
гостите го прашува:

– Колку те чинеше овој 
дворец?

Политичарот одговара:
– Многу, ужасно многу! 
Само за базенот сакаа 

да ми залепат три 
години.

ДРЖАВА КАКО 
МАКЕДОНИЈА, НЕ 

ТРЕБА ДА СЕ ГРИЖИ 
ЗА СВОЈАТА ИДНИНА! 
Кај нас има пациенти 

кои знаат многу 
повеќе за болестите 
од докторите. Има 

граѓани кои историјата 

ја разбираат 
многу подобро 

од историчарите. 
Тие одлично ги 
препознаваат и 

теориите на заговор, 
многу подобро 
од службите за 

безбедност.
 Направив мало 
истражување – 
познавачите на 

вистинската музика кај 
нас ги имаат гледано 
скоро 100 милиони 

пати 5-6 од најдобрите 
видеа на неверојатната 
пејачка Сека АлексиЧ! 

Не ми се веруваше 
за Цеца, Аца и 
останатите… 

Кај нас има луѓе 
без возачки, кои се 

способни да извозат 
Формула 1 трка 
подобро од Луис 

Хамилтон. 
Има приврзаници на 
фудбалот, кои иако 
не посетиле ниту 

еден тренинг, можат 
совршено добро да 
ја оценат работата 

на тренерите и 
фудбалерите од кое 

и да е првенство 
– италијанско, 

македонско, англиско, 
како со години да се 
занимавале со оваа 

професија.
 Најважната 

карактеристика 
на оценките на 

овие брилијантни 
аналитичари е 

нивната строгост и 
нетолерантност на 

грешки.
 Тоа е чудесно! 
Нема сомнеж 

дека Македонија 
ја чека апсолутен 

просперитет, бидејќи 
тука и најобичниот 
лаик (не аматер, 

туку лаик) е поголем 
професионалец од 

секој професионалец! 
Ајде, најстарата нацијо 

во светот, ГАЗИМЕ!

СОЗДАВАЊЕ

Кога Бог го создал магарето му рекол:
– Ќе работиш од утро до вечер и ќе го носиш 

најголемиот товар на грбот. 
Ќе јадеш трева и нема да си многу паметно. 

Ќе живееш 50 години.
Тогаш магарето му рекло:

– 50 години таков живот е многу. Дај ми само 
30 години.

Така и се случило.
Потоа Бог го создал кучето и му рекол:

– Ти си куче и како такво ќе го чуваш имотот 
на човекот и ќе му бидеш најверниот прија-
тел. Ќе ги јадеш остатоците од трпезата на 

човекот и ќе живееш 25 години.
Тогаш кучето му рекло:

– Господи, 25 години таков живот не се издр-
жува. Дај ми само 15 години.

Така и се случило.
Потоа Бог го создал мајмунот и му рекол:
– Ќе скокаш од дрво на дрво и ќе се одне-
суваш како будала. Ќе се правиш шут и ќе 

живееш 20 години.
Тогаш мајмунот му рекол:

– Господи, 20 години како Шут е многу. Дај 
ми само 10 години.
Така и се случило.

Конечно Господ го создаде мажот и му рече:
– Ти си маж. Единственото разумно суште-

ство кое ќе постои на земјата. Ќе го користиш 
разумот за да владееш над другите суште-
ства. Ќе владееш на земјата и ќе живееш 20 

години.
Тогаш мажот рекол:

Господи, да сум маж само 20 години не е 
доволно. Дај ми ги те молам 20-те години од 
кои се откажа магарето, 10-те години од кои 

се откажа кучето и мајмунот.
Така и се случило.

Од тогаш мажот живее 20 години како човек, 
а потоа се жени и работи 20 години како 

магаре и од утро до вечер го носи товарот 
на семејниот живот. Потоа создава деца и 
живее 10 години како куче, го пази домот и 
имотот, јадејќи ги остатоците од трпезата 
на неговото семејство. И кога ќе остари 10 
години се однесува како будала и се прави 

мајмун за внуцитe…

-Тие што имаат да кажат не доаѓаат до збор.
-Што дека ќе го фатиме последниот воз за Европа, кога локомотивата е наша.
-Комунизмот можеби и не беше толку лош, да немаше толку олош.
-Мрачни мисли ни' ја помрачија мрачната иднина.
-За да добие коцка шеќер кучето мора да застане на две нозе, а човекот на четири.
-Карневалите ни' се аматерски, но затоа циркусот ни е професионален.
-Комунистите ни донесоа петокраки- а ние останавме со крст на чело.
-Во трката од капитализам до комунизам и назад, триумфираа празноглавите.
-,,Вистински“ комунист идеи има - душа не.
-До вчера беше лидер на стадо со тешка гуна- денес претседател на комуна.
-И волкот сит и овците на број....Бог да го прости овчарот.
-Гостите секогаш причинуваат задоволство, ако не при доаѓањето, тогаш при заминувањето.
-Никако не ми е јасно и не можам да сватам: со палецот се потпишува и за претседател 
се кандидира.
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Jim Vasilevski
General Sales Manager

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

Email: jimv@acurapickering.com

Come see me for 
New and Pre-Owned 

Acura vehicles,
mention the newspaper

 and receive a free gift!
acurapickering.com

 
575 Kingston Rd, Pickering, ON 

L1V3N7

WELCOME TO OLD MILL  
PASTRY And DELI

Freshly 
Baked Bread 
and Pastries

Old Mill Cafe is an Eastern 
European coffee shop

We serve freshly brewed 
coffee, balkan-style hot 

meals and delicious 
desserts

OLD MILL PASTRY & DELI

Contact Address:

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

Contact Info:

416.551.1779 / 416.519.0064
Email: info@oldmillpastry.ca

Working Hours:

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


