Съболезнователно обръщение на о. Величко Михайлов, прочетено на
опелото от свещеноиконом о. Ангел Ангелов
Уважаеми отци, опечалено семейство на о. Кръстан,
Опечалени братя и сестри,
Преди 7 години аз наследих отец Кръстан в неговото пастирско служение като
енорийски свещеник на Македоно-Българската църква „Св. Тройца“ в Торонто, Канада.
Познавах го като свещеник и приятел и за мен беше голяма чест да приема неговата
енория след като той се оттегли. Отец Кръстан беше завладял сърцата на енориашите
си. Винаги когато говореха за него или цитираха какво им е казвал, лицата им ставаха
по-ведри и по-добри. Отец Кръстан се беше докоснал до душата и до живота на всеки
един от тях по един уникален, неповторим и много положителен начин.
С голяма тъга приехме вестта за кончината му. Аз изпратих съобщение до всички
членове на неговата енория – Македоно-Българската църква на Св. Тройца в Торонто,
Канада, където той предано служи на Бога в продължение на 21 години. Цялата
Македоно-Българска общност се натъжи. Получих много отговори които казваха: „Ще го
помним в молитва като добър и внимателен човек, обичан от цялата енория“; „Ще го
имаме в мислите си и в молитвите си“; „Много го обичахме“; „Поклон пред паметта му“;
„Добър човек и добър свещеник“; „Ще бъде в мислите ни и в молитвите ни.“ „Той беше
първият, който ни показа доброто и човешко лице на църквата“ и пр.
Президентът на Църковното настоятелство Николас Стефанов изрази тъгата на
настоятелството по повод кончината на о. Кръстан със следнитге думи: „Той служи с
отличие като обичан от нас свещеник на Македоно-Българската църква „Св. Тройца“ в
Торонто. Беше много дружелюбен и приветлив духовен водач на нашата енория и
всички енориаши виждаха в него грижовен и състрадателен духовен отец и приятел.
Ще го помним и с неговото красиво пеене, с прекрасната му усмивка, с чувството му за
хумор и с братската му любов към нас. Бог да упокои душата му.“
Не е случайно че Бог го призова при Себе си в дните когато честваме празника на Св.
Тройца. Ние също отслужихме заупокойна молитва за отец Кръстан и го изпращаме при
Бога с обич и вяра, че Бог ще го приеме близо до себе си в наслаждение на вечната
красота на Божието лице и ще го настани там, където са настанени душите на праведни
и святи хора, напуснали този свят преди нас.
Приемете моите и на цялата енория на Св. Тройца в Торонто съболезнования,
о. Величко Михайлов

