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                 Архимандрит Теофилакт 
 

 
 

     Подписи на основателите на храма 
     в първия, подписан от тях протокол 

С голяма радост съобщаваме на всички, че годината 2020 бележи важен момент  
в живота на Катедрален Храм „Св. св. Кирил и Методий ”- 110 години от 
създаването на нашата енория, най-старата македоно-българска източно-
православна енория в Канада. 
 

Време е отново да изразим нашата признателност за неуморната работа на 
минали и настоящи членове на Катедралата, за тяхната отдаденост, подкрепа 
и вяра и да благодарим на Бог за Неговата щедрост и доброта през изминалите 
110 години. Време е също да си спомним и за хората, които в далечната 1910 
година поставят основите на църквата, както и за най-важните събития от 
нейната история. 
 

Поклон пред великото дело на Архимандрит Теофилакт, мисионер на 
Българската православна църква и основател на нашата енория, благороден и 
мъдър съветник и човек с много добро сърце. Бил е енорийски свещеник на 
храма от 1911 до 1921, а след 1921 година, практикува като лекар.  Хората, 
които го познават ще си спомнят дълго за неговата доброта и човечност.  
В нашите сърца, той ще остане завинаги като Светец! 
 

Поклон пред всички, които през септември 1910 година организират 
историческа среща в пекарната на Симо Велянов и Димитър Стоянов, за да 
поставят началото на Македоно-българската източно-православна енория  
„Св. св. Кирил и Методий ”, а по-късно, през март и април на 1911 година, 
подписват първите официални протоколи на тази организация: 
 

Archimandrite Theophylact, Kuzo Temelkoff, Hadji Dimitar Peroff, Simo Velyanoff, 
Zografoff, Apostol Kalavazoff , George Arsoff, Hristo Krastoff, Tome Vuchkoff, Grigor 
Stoyanoff, Stavro Nicoloff, Lak Makrieff, Stato Traikoff, Done Panjaroff, Nicola 
Velkoff, Dimitar Hadjieff, Mitse Michailoff, Nikola Pop Lazaroff, Dine Nanchoff, Krusto 
Mladenoff, Stavro Zolumoff, Kiro Naumoff, Nikola Ilieff, Konstantin Stanchoff, Georgi 
Evanoff, Anastas Stoycheff, Georgi Dineff, Hristo Kiroff, Stoyan Stefoff, Kuzo 
Dimitrieff, Risto Peroff, Kole Stoycheff, Dine Petre; Pando Trendafiloff, Sotir Georgi, 
Georgi Yovan, Elo Sotiroff, Tanas Hadji Georgieff, Evan Hristoff, Nikola Yovan, 
Bogoya Christoff, Apostol Georgieff, Pando Delov, Dine Petroff and Dimitar Hadji 
Pavloff. 
 

Поклон пред всички, които през годините са служили като свещеници, 
президенти, членове на църковни настоятелства, учители, служители, 
дарители, членове на женски секции, културни клубове и младежки 
организации, които са работили с любов, страст и изключителна отдаденост  
за просперитета и добруването на 110-годишния Катедралния Храм. 
 

Днес ние с гордост и удовлетвореност наричаме Катедрален Храм „Св. св. 
Кирил и Методий“  дом на нашата вяра, традиции и култура, поемайки голямата 
отговорност да съхраним онова, което нашите предци ни завещаха, за да го 
предадем достойно на поколенията след нас. 
 
     Да пребъде във вековете името на нашия Катедрален Храм и делата на     

неговите основатели и последователи! 
                                                            

                                  
 
 



 

 

                                
                                                                                           
                                                              

                                                                   ВАЖНИ ИСТОРИЧЕСКИ СЪБИТИЯ (1910 – 2020) 
 

 

September 28, 1910 – Основаване на Македоно-българската източно-православна енория, 
след пристигането на Йеромонах Теофилакт като мисионер на БПЦ. 

 
November 24, 1910 – Закупена е сграда на улица Trinity St. и Eastern Ave за 5000 долара. 
Приземният етаж е бил използван за църква, а вторият - за събрания и неделно училище. 
 
January, 1911 – Йеромонах Теофилакт става първия енорийски свещеник на катедралата. 
 
May 24, 1911 – Освещаване на църквата от митрополит Платон и Йеромонах 
Теофилакт. 
 
Year 1914 – Основано е българско училище за деца, с учител Кузо Темелков. 
 
Year 1916 – Закупена е къща в съседство с църквата за $ 4 200, която да се използва за 
жилище на свещеника и за събрания на настоятелството (църковен офис). 
 
Year 1917 – Дружество „Балкански юнак“ започва да изпълнява литературни и музикални 
програми, пиеси и други културни дейности. Основано е българско училище за възрастни. 
 
Year 1927 – Основан е църковен хор с над 30 певци от Б. Бенев - първи хоров диригент. 
 

April, 1944 – Закупен е имот на ъгъла на Sackville & Dundas за построяване на нова църква. 
 
Jan. 1948 – Закупени са 8 къщи от северната страна нацърквата за построяване на нова 
енорийска зала. 
 
March 12, 1948 – Подписва се споразумение между църковното настоятелство и 
строителна компания Akroyd за изграждане на нова църква.  
 
April 11, 1948 – Извършено е освещаване на мястото за строеж със светена вода и 
молебен от отец Харалампи Илиев. Президентът Димитър Костов прави „първа копка“.  
 
May 24, 1948 – Молебен и Водосвет при полагане на corner-stone в основата на новата 
църква от Митрополит Андрей, отец Харалампи Илиев и представители на градските 
власти. 
 
April 30, 1949 – Почива Д-р Димитър Малин, почетен президент и основател на нашата 
енория. Роден в село Врачеш, България, той служи като мисионер от 1907 до 1921 година 
за Българската църква в САЩ и Канада. 
 
June 19, 1949 – Освещаване на новата църква от Митрополит Андрей и отец Харалампи 
Илиев. 
 
April 1953 – Първа копка за новата енорийска зала от Столетника Спиро Томев. 
 
November 14, 1954 – Освещаване на новата енорийска зала от Митрополит Андрей, 
отец Харалампи Илиев, Йеромонах Кирил Йончев и отец Йордан Димов. 
 
Year 1958 – Ипотеката от $38,000 за построяване на новата църква и енорийска зала е 
изплатена. 
 
December 14, 1959 – Ратификация на новия църковен правилник от Митрополит Андрей. 
 
Year 1960 – Катедралата празнува 50 годишен юбилей. 
 

Year 1985 – Катедралата празнува 75 годишен юбилей. 
 
Year 2010 – Катедралата празнува 100 годишен юбилей. 

 
Year 2020 – 110 години от основаването на Катедрален Храм „Св. Св. Кирил и Методий“ 

 
 



 
СВЕЩЕНИЦИ НА ХРАМА ОТ 1910 ДО 2020 
 
 

  V. Rev. David Nakoff 
       1921 - 1923 

 

 
  V. Rev. Velik Karadjoff 
            1923 - 1925 

 

  
       Rev. Sotir Nicoloff 
               1927 - 1931 
 

 

 
  V. Rev. Haralampi Elieff 
   1931-1937 / 1941-1964 

 

 
    V. Rev. Vasil Mihailoff 
             1938 - 1940 

V. Rev. Simeon Dimitrov 
            1965 - 1973 

:
    V. Rev. Dimiter Popov 
            1974 - 1986 

 
      V. Rev. Ivan Minchev 
             1986 - 1999 

 
 V. Rev. Valeri Choumarov 

               1999 - 2017 

 

 
V. Rev. Veselin Arnaoudov 

         2017 - 2020 
_______________________________________________________________________________________ 
 

     

                                                                                                           Снимка от 1929 година 
 

 
 

                             Първи емигранти 
 
 

   

                                                      Пикник през 1924 година 

                                                                                                                        
 



 

ЗАВЕЩАНИЕ, ПОЛОЖЕНО В ОСНОВАТА НА ЦЪРКОВНАТА ЗАЛА 
 

Създаването на македоно-българската източно-православна енория „Св. св. „Кирил и Методий”, увековечи 
великите и безсмъртни дела на нашите предци, които с трудности, непоколебимост, патриотизъм, финансови 
жертви и силно самочувствие издигнаха това свещено огнище. Чувствата, обхванали сърцата им по това 
време са показани в завещанието, положено от д-р Малин в основите на църковната зала на Trinity Street през 
1927 г. 
 

„Въ името на Oтца и Сина и Светаго Духа” 
 

Ние, македоно-българите живущи въ Торонто, 
Онтарио, оставили бащин край по неволя отъ 
робство и несгоди, и които сме обаче верни на 
своето племе, език, църква и обичаи, сдружени  
въ едно около нашата Родна Църква „Св. Кирил и 
Методий”, дойдохме до споразумение да построим 
тоя народенъ домъ, за да ни служи като 
свърталище, дето да черпим поука и морално 
развлечение, дето нашите деца да се запознават 
едно съ друго и макаръ да са разпръснати изъ 
различните краища на тоя голям град, да се 
събират отъ време на време на това свое място и 
да знаятъ, че са отъ едно племе и че имат общи 
народни идеали, които макаръ и въ Kанада, те не 
трябва да забравят. 
Един македонски българин може да е достоен 
гражданинъ на Канада, но въ същото време може да 
бъде и верен син на своето Родно Отечество, за 
чиято свобода, напредъкъ и благополучие може да 
направи много нещо, стига да има желание въ 
своето сърдце. 
Ние, които правимъ тоя домъ, отделяме, така да се 
каже отъ своя залък, за да купим мястото  и 
построим зданието. Ние жертвуваме, обаче съ драго 
сърдце, защото знаемъ и вярваме, че бъдещето 
наше поколение ще се използува отъ тоя домъ и че 
тоя домъ ще му помогне, да се закрепи и заякне въ 
народните си идеали. 
Нашата радост ще бъде велика, ако отъ младото 
наше поколение израстнатъ достойни македонски 
синове и дъщери, които като се използуват отъ 
свободата и културата на Канада, да постигнатъ 
високо положение и така да са за утеха на своите 
родители, гордост на своя народъ и въ полза на 
своето Отечество. 
Нека, прочее, тоя домъ остане на веки като един 
паметник на нашето народно единство въ Канада. 
Като свидетелъ на Македоно-Българската 
предприемчивостъ въ новия святъ. 
Като един фаръ – осветляващъ пътя на новото 
поколение – да знае и върви къмъ народните си 
идеали. 
 

Амин!  
 

Октомври 23, 1927 

“In the name of the Father and of the Son and  
                         of the Holy Spirit” 
 

We, the Macedono-Bulgarians, residing in Toronto, 
Ontario, having involuntarily left our fatherland, due to 
oppression and persecution, but, who are however true 
to our race, language, church and traditions, united 
around our national church “Sts. Cyril & Methody”, 
have decided to build this parish hall to serve as a 
meeting place from which we can derive learning and 
moral benefit, and wherein our children will acquainted 
with one another in order to curtail their dispersion into 
the various ends of this large city, and to get together 
from time to time in their own place and to know that 
they are from one race, and that they have one 
common national ideal, even though in Canada, and 
which they should not forget. 
 

A Macedono-Bulgarian can be a worthy citizen of 
Canada and at the same time may be a true son of his 
fatherland and his freedom, prosperity and good 
fortune may do great things so long as this wish is 
entertained in his heart. 
 

We, who construct this parish hall, set aside from our 
daily bread in order to purchase this place upon which 
this building is constructed. We sacrifice however, with 
generous hearts because we know and believe that our 
future generation will benefit from this parish hall, and 
that this parish hall will strengthen and solidify them in 
their national ideals. 
 

Our joy will be great, if our young generation will grow 
up as worthy Macedonian sons and daughters as they 
benefit from liberty and culture of Canada to arrive at 
that high position and thus fulfill their parent’s wishes. 
They will be the pride of their people and useful to their 
fatherland. 
 

Let therefore this parish hall remain in the ages as a 
memorial unto our national unity in Canada. 
As a witness of the Macedonian-Bulgarian inherent 
foresight in this new world. 
As a light enlightening the ideals of the young 
generation to know and to advance towards their 
national ideals. 
 

Amin! 
 

October 23, 1927 
 

 



 
СНИМКИ ОТ ТЪРЖЕСТВАТА ПОСЛУЧАЙ 100 ГОДИШНИЯ ЮБИЛЕЙ ( 25 и 26 Септември, 2010)  
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Юбилейните годишнини са забележителни с това, че празнуват историята на църквата и признателността към 
създателите на тази история - в миналото и сега. Ако се върнем назад във времето и проследим всичко, което 
нашите предци са направили за този храм и това, което продължаваме да правим сега, за да го съхраним и 
предадем на поколенията след нас, можем да кажем с чувство на отговорност и гордост, че сме изпълнили 
заветите на нашите предци: „... защото ние знаем и вярваме, че нашето бъдещо поколение ще използва този 
дом и че този дом ще им помогне да се укрепят и заякнат в своите национални идеали ...“                     
 

 

 
 



 

СНИМКИ ОТ СЪБИТИЯ ПРЕЗ ПОСЛЕДНИТЕ ГОДИНИ  
 

  
 

 

 

 

 

 
 

 

  

 

 

  

 
 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
                                       СЛАВА НА БОГА ЗА ПОРЕДНИЯ ГОЛЯМ ЮБИЛЕЙ НА НАШАТА ЦЪРКВА!                            

                    НЕКА ИМЕТО НА КАТЕДРАЛЕН ХРАМ „СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ“ ДА ПРЕБЪДЕ ВЪВ ВЕКОВЕТЕ! 
                         
 


