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БОЖИКНА ЛИТУРГИЈА НА МА 

Пишува: 
Гоце ДУРТАНОСКИ

ПО ПОВОД 2005 ГОДИНИ О    

По повод Божикните 
православни праз-
ни ци и патрониот 

праз ник на Светиот ар хи-
ѓакон и првомаченик Сте-
фан, на 8 јануари го динава 
Македон ската пра вослав-
на црковна општи на "Све-
ти Стефан" од Хо ландија 
одржа Божикна литургија. 
Со овој свечен чи н чи но-

"Да се помолиме на Господ Бог Исус Христос, за 
сите оние кои  денес се овде со нас и оние 
кои немале можност да дојдат. Само вербата 
во нашата православна христијанска вера е 
патот за нашето спасение со Светата Маке-
донска православна црква како олице тво ре-
ние на древната Охридска архиепископија. 
Христос се роди! Христос се роди! Христос се 
роди!"   

начелствуваше ар хи је реј-
скиот заменик на Ев роп-
ската епархија на Ма ке дон-
ската православна црк ва, 
протоереј-ставро фор отец 
Александар Стој ков ски во 
сослужение со ѓаконот Ле-
вен Гигевски.

Литургијата се одржа во 
црквата на Hervormde Ge-
meente te Kortenhoef  во 
Вај демерен, во непосредна 
бли зина на Хилверсум. 

На литургијата присус-
твуваа претставници на 
Ма  кедонската заедница 
во Хо ландија, потоа на 
Свет скиот македонски 

конгрес, како и членови и 
на македонските клубови 
и организации во Холан-
дија. 

По светата литургија со 

пригодна реч до при сут-
ните се обратија отец 
Александар Стојковски, 
архијерејски за меник на 
Европската епар хија на 



45  МАКЕДОНСКО СОНЦЕ 545 / 10.12.2004

 КЕДОНЦИТЕ  ВО  ХОЛАНДИЈА
   Д ХРИСТОВОТО РАЃАЊЕ

МПЦ и господинот Џон То-
доровски, претседател на 
Ма кедонската заедница во 
Холандија.

Отецот Александар Стој-
ковски во Божикната ли-
тургија на Македонците од 
Холандија им се обрати со 
зборовите: 

"Да се помолиме на 
Господ Бог Исус Христос, 
за сите оние кои  денес се 
овде со нас и оние кои 
немале можност да дојдат. 
Само вер бата во нашата 

православна христијанска 
вера е патот за нашето спа-
сение со Светата Ма ке-
донска православна црква 
како олицетворение на 
древ     ната Охридска ар хи-
епископија. Христос се ро-
ди! Христос се роди! Хрис-
тос се роди!"    

Мал концерт на маке-
дон ска црковна и старо-
град ска музика изведе Не-
на Фишер, во при друж ба 
на Ка терина Пејовска низ 
звуците од мандолина.  

  

АКЦИЈАТА НА "МАКЕДОНСКО СОНЦЕ" И НА "ТАБЕРНАКУЛ" ПОКАЖУВА РЕЗУЛТАТИ. СЕКОЈДНЕВНО ВО 
РЕДАКЦИЈАТА ПРИСТИГНУВААТ ВАШИТЕ ПИСМА ВО КОИ НÈ ИНФОРМИРАТЕ ЗА СВОИТЕ АКТИВНОСТИ. 

ДОБИТНИК НА ВТОРИОТ КОМПЛЕТ КНИГИ ОД "ТАБЕРНАКУЛ" Е МАКЕДОНСКАТА ЗАЕДНИЦА ВО 
ХОЛАНДИЈА, КОЈА Е МНОГУ АКТИВНА ВО АФИРМИРАЊЕТО НА МАКЕДОНСКОТО КУЛТУРНО 

НАСЛЕДСТВО, ТРАДИЦИЈА, ОБИЧАИ ИТН. НАШАТА ЗАЕДНИЧКА АКЦИЈА ПРОДОЛЖУВА.


