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МАКЕДОНЦИТЕ ВО СВЕТОТ

Пишува: Милева ЛАЗОВА

Оваа година се навршуваат 
де сет години од форми-
ра њето на Македонската 

пра  вославна епархија за Евро-
па. Десетгодишниот јубилеј во 
ор ганизација на МПЦО "Св. Ки-
рил и Методиј" беше од бе ле-
жан во Дортмунд - Герма ни ја 

во присуство на Неговото Високо пре о-
свештенство г. Горазд, како и на го лем 
број делегати и свештеници од по да-
 лечните места. Во оваа пригода се одр-
 жа архиjерејска литургија со си те свеш те-
ни ци кои припаѓаат на таа Епар хија, а пре-

СПЛОТУВАЊЕ НА МАКЕДО  
Македонците далеку од своите родни 

огништа почнале да формираат 
свои македонски катчиња, но ту-
ка не се застана. Македонците, за 
своите верски потреби помогна ти 
од МПЦ ги формираа своите Маке-
дон ски православни црковни опш-
ти ни.

Со самото организирање на МПЦО се 
наметнала и потребата од форми-
ра ње на Македонска православна 
епархија за Европа.

ДЕЦЕНИСКИ ЈУБИЛЕЈ НА МАКЕДОНСКАТА ПРАВОСЛАВНА ЕПАРХИЈА ЗА ЕВРОПА
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  НЦИТЕ ВО ЦРКОВНА ЗАЕДНИЦА

останатиот дел од про сла вата беше ис пол-
нет со настапот на фолк лор на та група на 
Македонскиот клуб "Гоце Дел чев" од Ди-
зел дорф и учениците од македонското до-
пол нително училиште во Дортмунд.

МПЕ за Европа е регистрирана и пред 
надлежните граѓански власти во Дорт-
мунд - Германија, а таа регистрација важи 
за сите земји каде што има регистрирани 
МПЦО. Можеби во овој изминат десет-
го  дишен период можело и повеќе да се 
пос тигне, меѓутоа досега постигнати се 
и видни резултати. Покрај редовните па-
ро хиски свештеници во МПЦО "Св. На ум 
Охридски" - Малме и "Св. Кирил и Ме то-
диј" - Гетеборг поставени се редовни свеш-
те ници и во МПЦО "Св.Троица" - Минхен, 
"Св. Кирил и Методиј" - Дортмунд, "Св. Ни-
кола" - Мајнц и "Св. Злата Мегленска" - 
За греб, а се прават напори и во другите 
МПЦО да дојдат редовни свештеници.

ИСТОРИЈАТ 

Македонија е земја од која на разни на-
чи ни луѓето биле принудувани да одат во 
туѓина, на печалба. Некои под притисок на 
војни и поробувања, други од политички 
притисок, трети од економски причини ја 
напуштале родната земја Македонија. Нај-
мно гу се одело на далечните конти нен ти 
- Америка и Австралија, додека западно-
европските земји станале популарни по 
Вто рата светска војна.

- "Првите Македонци - вели Миланка То-
сева, потпретседател на Црковната опш ти-
на во Дортмунд - почнале да заминуваат 
во западно-европските земји во 1958 го-
ди  на. Прво во Скандинавија (Шведска, 
Дан с ка), во седумдесеттите години Герма-
ни   ја, Белгија, Швајцарија, Австрија, Фран-
ци ја итн., а веќе во деведесеттите годи ни 
со распаѓањето на Југославија и оса мос-
тојувањето на Македонија наши пра во-
слав ни Македонци остануваат да живеат 
во Словенија, Хрватска и Србија и Црна 
Го ра".

Познавајќи го животот надвор од род-
на та земја, госпоѓа Тосева ги покажува 
чувс твата на православните Македонци 
кои со заминувањето од своето огниште 
во туѓина со себе ја носат својата право-
слав на вера, јазик, традиции и обичаи. 
Дој дени на привремена работа како пе-
чал бари како што се одело некогаш, за 
година или две, животот им наложил да го 
про должат својот престој со своите се мејс-

тва неограничено во овие земји.
- "Годините си одминуваа, семејства 

се прошируваа, а со тоа - додава госпоѓа 
Тосева - и потребите за македонските тра-
ди ции и обичаи, стануваа сè поголеми во 
секојдневното живеење. Чувствувајќи ја 
оваа празнина која во најголемата ностал-
гич ност бараше сплотување и заедничко 
дру жење, Македонците почнале да фор-
ми раат свои македонски катчиња во 
кои, во почеток се собираа слушајќи ма-
ке  донска народна музика и читајќи вес-
ници и книги од татковината, потоа се 
фор мираа фолклорни и фудбалски сек-
ции, се изборија во своите средини и за 
нас тава по македонски јазик. Со овие 
достигнувања тука не се застана, туку 
Ма кедонците за своите верски потреби 
по могнати од мајката Македонска пра во-
славна црква ги формираа своите маке-
дон ски православни црковни општини".

ПОТРЕБА

Во далечната 1973 година со благослов 
на Светиот архиерејски синод на МПЦ 
беа формирани првите МПЦО во Скан ди-
навија (Малме, Гетеборг - Шведска и Ко-
пенхаген - Данска). По истиот пример мал-
ку подоцна се формираат и во пре ос тана ти-
те Европски земји. Тој процес и по толку го-
 ди ни не е затворен. 

Со самото организирање на МПЦО се 
наметнува потребата од формирање на Ма-
кедонска православна епархија за Ев ро па.

- "Уште во 1988 година - објаснува гос-
 поѓа Тосева - на еден состанок во МПЦО 'Св. 
Кирил и Методиј' - Гетеборг, во при суство 
на претставници од МПЦО во Скан ди навија 
се направи обид да се фор мира заедничко 
тело кое ќе коор ди ни ра со МПЦО во 
Европа. Со измените и допол ну ва  њата 
во Уставот на МПЦ во 1993 - 1994 година 
Црковно-народниот собор на МПЦ и САС 
на МПЦ донесе одлука за организирање на 
МПЕ во Европа. Со тоа оваа Епархија стана 
една од десетте епар  хии на МПЦ. За МПЦО 
во западно-ев роп ските земји пред САС на 
МПЦ беа над лежни од 1967 до 1981 година 
Ми тро  политот Американско-Канадски и 
Ав стра лиски и администратор на Полош-
ко-кумановската епархија г. Кирил, од 
1981 до 1988 година Митрополитот Прес-
 панско-Битолски г. Петар, од 1988 –
до 1995 година Митрополитот Бре гал-
 нички г. Стафан (денеска Архие пи  скоп 
Охридски и Македонски). Во 1994 го дина 

во Мајнц - Германија под прет седа тел-
ство на Блаженоупокоениот Ар хи  епи-
скоп Охридски и Македонски г.г. Ми ха-
 ил, во присуство на Негово Ви соко пре-
освеш тенство Митрополитот Бре гал нич-
ки г. Стефан, парохиските свеш те ни  ци 
во МПЦО во Европа, претставници ско-
 ро од сите МПЦО во Европските земји 
се одржа првото Епархиско собрание на 
Ма  кедонската православна епархија за 
Ев  ропа. На тоа собрание се донесоа и по-
важ  ни одлуки за работењето на Епар хи ја-
та. Веднаш се избра времено тело што ќе 
ги врши сите работи околу основањето 
на Ев  ропската Епархија".  

Од технички причини и ефикасно 
функ  ционирање на ова тело, за седиште 
на Европската епархија бил определен 
гра  дот Дортмунд. Во 1995 година со од-
лу ка на САС на МПЦ за надлежен архи-
ереј на Македонската православна епар-

хи ја за Европа е поставен Негово Висо-
копреосвештенство Митрополит Ев роп-
ски г. Горазд. Веднаш по поставувањето 
на надлежниот архиереј во 1996 година 
би  ло одржано Епархиско Собрание во 
Дорт мунд, на кое се разгледуваше и 
Пред лог-статутот на Македонската епар-
хи ја за Европа. Откако бил одобрен 
Стаутот на Епархијата повторно во 
Дортмунд - Гер ма ни ја биле формирани 
телата и органите на МПЕ за Европа.

- "Во текот на овој изминат период - 
објаснува госпоѓа Тосева - се одржани 
уште две годишни Собранија на МПЕ 
за Ев ропа, Штутгарт 1998 година и 
Минхен 2000 година. На тие собранија 
се донесени по веќе важни одлуки за 
подобро функ ци онирање на телата 
и органите на Епар хи јата, а со тоа 
и самата Епархија. Во рам ките на 
Еперхијата, за Божиќните, Бого јав лен-
ски и Велигденските празници како и 
за патроните празници на МПЦО, со бла-
гослов на надлежниот архијереј и во со-
работка со другите епархии на МПЦ та-
му каде што нема редовен парохиски 
свеш теник, се испраќаат свештеници од 
Ре публика Македонија. Купена е црква 
во Дортмунд - Германија, купено е место 
во Швајцарија и во Шведска за градење 
на нова црква. Во соработка со другите 
хрис тијански цркви и надлежни државни 
ор гани се обезбедени простории, цркви 
за извршување на Богослужби скоро во 
си те земји каде што имаме организиран 
цр ко вен живот".
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Во хотелот "Алексан дар Палас" 
во Скоп је на шести фе вру ари 
македонскиот свет ски неделник 

"Ма ке дон ско сонце" во при сус тво на 
значајни лич нос  ти од општествено-по-
ли  тич ки от и црковниот живот во др жа-
вава, го прослави својот ју билеј, 500-от 
број. Наскоро, ов ој неделник ќе ја про-
слави и де сет годишнината од сво ето 
пос то ење.

"Македонско сонце" овие де се тина 
години опстојува благо да ре ние на 
неговиот основач, госпо ди нот Ѓорѓија 
- Џорџ Атанасоски, кој од почетокот 
на излегувањето на весни кот е со него. 
Од неодамна ов ој неделник, со новиот 
раководен тим, директорот Елизабета 
Дими тров  ска, главниот и одговорен 
уред  ник Снежана Клинчарова, ка-
ко и со господинот Атанасоски, прет-
 ставува ново "Македонско сон це", кое 
се издигнува на сè повисоко ни во како 
со колор страниците, така и со бо га тите 

содржини.

ЕГЗИСТИРАЊЕ

- "И покрај сите потешкотии и пречки, 
ов ој неделник успеа да егзистира и 
ниту еднаш да не изостане. И не само 
тоа. Неделникот по својот пат успева 
да расте и да се развива, така што од 
неодамна го доби и својот нов лик, 
ново пакување, збогатени содржини 
и страници на кои се наоѓаат текстови 
на наши познати имиња. Како што беше 
и првичната идеја и мото, 'Македонско 

сон це' продолжува да ја крои вис-
тинската и најавтентична приказна за 
Македонија, барајќи ги одговорите во 
минатото, сегашноста и иднината", из ја-
ви госпоѓа Елизабета Димитровска, ди-
рек тор на “Македонско сонце”.

- "Овој неделник опстојува на прос-
то рите на Македонија и во светот 
веќе десет години. Неговите страници 
ги читаат не само Македонци, туку и 
други наши пријатели. Ако постои не-
кој Македонец којшто се обидува да 
на прави нешто добро за татковината и 
за државата, за верата, сите ние тре ба 

ПРОСЛАВЕН 
ЈУБИЛЕЈОТ-500 БРОЈА 

НА СВЕТСКИОТ НЕДЕЛНИК

еститки по повод 500-тиот број 
на "Македонско сонце" упа ти и 
Ми трополитот на По лош ко-ку-

  мановската Епархија, него во то Ви со-
 ко преосвештенство, г. Ки рил. Освр ну-
вајќи се на состојбите ме ѓу Ма ке дон-
ска та и српската право слав на црк ва, 
тој изјави: 

- "Намерите на Српската и на Грч ка-
та црква не се да се признае ав то ном-
носта на Македонската право слав на 
црква, туку да нè обезличат, да нè на-
прават аморфна маса, да го помес тат 
столбот на црквата, а потоа да го на-
пра ват тоа што не може по ди пло мат-
ски пат. Сакаат да нè симнат од бел 
коњ на шугаво магаре".

Владиката Кирил повика да се по чи-
ту ва и да се зборува вистината.

- "Државата на сите нам ни е тат ко-
ви на, без оглед на националната при-
 падност. На христијаните црквата им е 

- "Дај Боже што повеќе 
македонските мајки и Македонија 
да раѓаат такви до бле сни синови 
како Џорџ. Ве уверувам де ка тогаш 
за не многу долго време Ма кедонија 
ќе може да ја претвориме во рајска 
градина, како што Господ ни ја 
дарувал, а не како што другите ја 
расчеречуваат", изјави г. Кирил.

ããñãôàñäè œåñääôäêäêäêäêäêñññññññg. KIRIL
MITROPOLIT
NA POLO’[KO-

KUMANOVSKATA
EPARHIJA

DA SE ZBORUVA VISTINATA
мајковина. Тоа се наши идеали и за нив 
не ма преговори", нагласи г. Ки рил. 

Зборувајќи за делата на, како што го 
на рече, братот Џорџ, тој потенцира дека 
имал можност да престојува на убавата 
Флорида и да го посети грандиозното де-
ло кое господинот Атанасоски заедно со 
сво ето семејство го има создадено, фа-
бри  ката и неговиот дом.

^
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да му помогнеме. Мораме еднаш засе ко гаш да почнеме да 
се почитуваме ме ѓу себе, ако сакаме како нација и ве ра во 
иднина да бидеме примени во светските институции. Денес 
во Маке до нија имаме многу проблеми, сите ги знаеме, но 
нив заеднички треба да ги решиме", изјави основачот на 
"Маке дон ско сонце", господинот Ѓорѓија - Џорџ Атанасоски, 
кој при тоа нагласи де  ка во иднина во овој неделник ќе 
би дат застапени содржини за бизнисот во кои ќе бидат 
опфатени не само маке дон ски бизнисмени од државава, 
туку и пошироко. 

Тој објасни дека ќе покрене иници ја тива за одржување 
форум на кој ќе присуствуваат видни македонски биз-
нисмени од северноамериканскиот кон ти нент, од Европа, 
Австралија, Нов Зе ланд, Хонгконг и од други места. Целта 
е, како што нагласи Атанасоски, "да ги доне семе тука овие 
бизнисмени за да можат да й  помогнат на оваа држава, затоа 
што таа ни припаѓа подеднакво на сите". Наскоро преку веб-
страницата на "Македонско сонце" посветена на биз нисот, 
македонските производи ќе можат да се видат и надвор од 
гра ни ци те на нашата држава. 

ПРОФИТАБИЛНОСТ

Главниот и одговорен уредник на "Ма кедонско сонце", 
госпоѓа Снежана Клинчарова, зборувајќи за новото руво на 
неделникот изјави:

- "Изминативе два месеца работевме напорно и токму затоа 
сакам да им се заблагодарам на луѓето во Редак ци јата и на 
нашите надворешни сора бот ни ци. Можеби ми забележуваа 
дека притискав навистина многу, но са кав првата фаза од 
Проектот да ја завр шиме онака како што ветивме и тоа се 
случи на 12 декември. Продажбата на весникот добро ни 
оди. Тоа нè раду ва и се надевам дека наскоро така ка ко што 
ветивме, ќе го направиме вес никот профитабилен, за да да 
му овоз мо жиме на господинот Атанасоски сво ите средства 
да ги вложува на други мес та и на тој начин да й  помогне 
на Ма кедонија. Значи, работа, работа и са мо работа. Можам 
да им ветам на моите соработници во Редакцијата дека и 
на таму ќе имаат многу работа, а на чи тателите да им ветам 
подобар и поу бав неделник".

По повод јубилејот 500 броја на "Ма ке донско сонце" 
пристигнаа многу те ле грами и честитки, а дел од нив 
беа прочитани на самата прослава. Во те ле грамата на 
Македонскиот светски мла дин ски конгрес се вели: 

- "Ви испраќаме срдечни честитки по повод јубилејот на 
единствениот маке дон ски светски неделник 'Македонско 
сон це' кој со новиот имиџ го оправдува епи тетот светски".

Од  името на Сојузот на Македонците со исламска 
религија, на присутните во "Александар Палас" им се обрати 
Исма ил Бојда кој честитајќи му го јубилејот на овој неделник, 
потенцираше:

- "Ова е независно, самостојно суверено 'Македонско 
сонце' и такво не ка остане".
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По повод 105 годишнината од осно-
вањето на Светскиот македонски 
кон грес (12 јануари 1899 година 

во Женева, Швајцарија) почесната ти тула 
"Македонски сенатор" во свечена цере-
монија му беше предадена на господин 
Ро берт Бадентер, една од најзначајните 
личности за македонската суверена 
држава по чие име Европската унија во 
1991 година ја создаде Арбитражната 
комисија, подоцна наречена и Бадентерова 
комисија.

Во салата Cezanne во екслузивниот 
Hotel du Louvre во 21 часот низ звуците на 
химната на Европа Freude Schöner Götter-
funken од Лудвиг ван Бетовен во изведба 
на Ема Абаџиева (обоа) и Мари Шмит 
(виолончело) свечената церемонија на 
предавањето на почесната титула и орденот 
ја изврши претседателот на Македонскиот 
Сенат и амбасадор во Париз, Неговата 
екселенција, господин Јордан Плевнеш, 
заедно со шефот на мисијата на Светскиот 

“На ова место во раниот почеток на XX век престојувале 
група македонски идеалисти - борци за праведен опш-
тествен поредок и демократија на Балканот и оства-
рување на независна македонска држава како ци ви-
лизациска потреба за обединета Европа”.

Истата вечер во најстариот и најпознат ресторан Le 
Procope во латинскиот кварт на Париз на улица "rue de la 
Ancienne Comédie" бр. 13, Светскиот македонски конгрес 
откри спомен-обележје за македонските идеалисти, 
членови на Гемиџискиот кружок кои биле редовни гости 
во овој ресторан во раниот почеток на 20 век, односно во 
текот на 1902 година. Во овој ресторан се среќавале Борис 
Сарафов (1872 - 1907), Јордан Поп-Јорданов - Орцето (1881 - 
1903), Павел Шатев (1882 - 1951) и Константин Кирков (1882 
- 1903). За личноста и делото на Гемиџиите беседа одржа 
Неговата екселенција, амбасадорот Јордан Плевнеш, а 
Светскиот македонски конгрес приреди свечена вечера.

Инаку, ресторанот Le Procope е основан во 1686 
година од Франческо Прокопио де Колтели од Палермо 
(Сицилија). Ресторанот во својата историја претставува 
собиралиште на најголемите умови на Франција како што 
се Волтер, Русо, Бомаршез, Балзак, Верлен, Иго, Анатол 

Франс, Дидеро, Бенжамин Франклин, Робеспјер, Милиер, 
Наполеон Бонапарта и други.

Во ресторанот поставена е рамка со фотографии 
на Гемиџиите и следниот текст, покрај на македонски, 
фигурира и на француски и на англиски јазик.


