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По светата мисија која ја имаше митрополитот ев роп-

ски г. Горазд пред шест години кога се роди првата Ма-
кедонска православна црковна општина "Свети Стефан", 
во северниот град на Холандија - Гронинген, годинава ми-
сијата на митрополитот ја воскресна штотуку возоб но-
вената црковна општина со Христовото воскресение - 
Велигден во срцето на Холандија, градот Утрехт.

По тригодишниот вакуум и неизвесност за опс то ју ва-
ње на МПЦО "Св. Стефан" од Гронинген, новата црковна 
управа од Утрехт, задржувајќи го континуитетот на истата 
црковна општина, целосно ја исполни празнината за ду-
ховно исполнување на Македонците во Холандија со 
праз    нувањето на Велигден.

Велигденското празнување почна во црквата "Ст. Ан то-
ниус" во Утрехт со пригоден поздравен говор на прет-
седателката на МПЦО "Св. Стефан", Соња Гогова-Мит ри-
новска, пред околу 500 верници кои дојдоа во Утрехт. 

Со осветување на иконите и предметите за бого слу-
жење на МПЦО "Св. Стефан" почна Велигденската ли тур-
гија, со која чиночествуваше митрополитот г. Горазд во 
сослужение со неговиот помошник Бојан Димитриевски.

ВЕЛИГДЕН МЕЃУ МАКЕДОНЦИТЕ 
ВО ХОЛАНДИЈА

INFO
INFO

Делегација на 
Македонската пра    -
вославна црква и 
на Македонската 
за   едница во Хо лан  -
дија го посетија 
Хаш     ки от трибунал 
и затворот во Ше-
венинген, каде се 
води суд ски про-
цес против двај ца-
та Македонци, Љу-

бе Бошкоски и Јохан Тарчуловски.
Митрополитот европски г. Горазд им даде благослов и 

морална поддршка од Светиклиментовата црква на двај-
цата притворени Македонци во затворот во Шевенинген. 
При тоа на Љубе Бошкоски и на Јохан Тарчуловски им пре-
даде писмо од поглаварот на Македонската православна 
црква, Неговото блаженство архиепископот Охридски и 
Македонски г.г. Стефан и лично потпишани книги од Све-
тото писмо (Библијата), како неопходна духовна под дрш-
ка да го издржат наметнатиот судски процес, кој се води 
против нив од страна на Хашкиот трибунал. 

ДУХОВЕН СТОЛБ ЗА 
ПРИТВОРЕНИТЕ МАКЕДОНЦИ

Министерката за надворешни работи Илинка Мит-
рева им вети на Македонците кои живеат во Австралија 
дека државава ќе води поголема грижа за нив, но од 
нив побара помош за соработка.

"Македонија не е богата земја, но толку колку што 
можеме ќе настојуваме да бидеме присутни овде, да 
испраќаме книги и потребни материјали", изјави ми-
нистерката Митрева, која официјално ја отвори ма ке-
донската Амбасада во Канбера, иако нашава држава 
уште од 2003 година има свој дипломатски претставник 
во оваа земја. Митрева најави дека постои можност за 
отворање конзулати во Мелбурн или во Перт, но на 
почетокот ќе бидат назначени почесни конзули.  

МАКЕДОНСКА АМБАСАДА ВО 
КАНБЕРА
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На Скопскиот саем од 10 до 13 мај се одржаа две са-
емски манифестации - 25. Меѓународен саем на ме ди-
цинска, дентална и фармацевтска опрема, инструменти, 
потрошен материјал и лекови - "Медицина 2005" и Меѓу-
народниот саем за убавина "Beauty 2005". На "Медицина 
2005" се претставија 50 директни, односно 200 прет став-
ништва на фирми од повеќе држави, а на "Beauty 2005", кој 
се одржува прв пат, се претставија 60 фирми, од кои 18 
директни учесници. 

ДВЕ САЕМСКИ МАНИФЕСТАЦИИ

INFO
INFO

Народниот пра вобра-
нител Иџет Мемети по-
бара РСС да ги смени трој-
цата штипски судии Пав-
ле Василев, Ленче Ма   не-
ва и Добре Илиев, пора-
ди несовесно и нес труч-
но ра ботење, кои биле 
инволвирани во гра ѓан-
ски постапки. Се пак, на-
родниот правобранител 

не прецизира дали ста ну ва збор за корупција во овие 
случаи и објасни дека тие не маат доволно инструменти 
за да бидат утврдени таквите појави, бидејќи за нив 
биле задолжени други институции во државава.

РАЗРЕШУВАЊЕ

ВТОР ГОДИШЕН ПРОЛЕТЕН БАЗАР 
НА РАКОТВОРБИ ВО СКОПЈЕ

Рачно изработени подароци за пролетните прослави, 
како свадби, матурски, и пролетни декорации, про из ве-
дени од повеќе од 70 македонски ракотворци, ќе бидат 
на продажба на вториот Пролетен базар на ракотворби и 
креативни занаети, кој се одржува од 12 до 15 мај во 
трговскиот центар во хотелот "Арка". 

Пролетниот базар го отвори претседателот на Советот 
за култура во Министерството за култура, Ферид Мухиќ, и 
претседателката на Управниот одбор на Помош за ра ко-
творци и сопруга на норвешкиот амбасадор во Ма ке до-
нија, Норун Вибју. На Саемот учествуваат 18 невладини 
организации финансирани од ЕКП, чии проекти се по вр-
зани со занаетчиството. 

Во Домот на културата "25 мај" во Валандово почна 21. 
Фолк фест "Валандово 2005". На првата полуфинална вечер 
беа исполнети 18 песни, вечерва ќе се ин тер претираат 
уште 18 композиции од истакнати ин тер пре татори и де-
битанти од земјава, како и гости од СиЦГ и од Бугарија. 
Од дијаспората пристигнаа претставници од Австралија 
и од Швајцарија. Финалната вечер е на 14 мај, која ди-
ректно ќе биде пренесувана од МТВ. Во текот на фес ти-
валските денови беа промовирани ЦД на Нино Велич-
ковски и монографија за Фестивалот од директорот на 
фестивалот, Мирче Карамучев. 

"ВАЛАНДОВО 2005" ПО 21 ПАТ


