
Обръщение от Ник Стефанов,

Председател на Македоно-българска църква „Света Троица“ , Торонто

Свещеноиконом Кръстан Вукашинов (1 август 1934 -5 юни 2020)

С голямо прискърбие споделям тъжната вест за кончината на Отец Кръстан 

Вукашинов на 5 юни. Той се помина на 85 годишна възраст след кратко 

боледуване в дома си в България.

Отец Кръстан се отличи с образцова служба като наш енорийски свещеник 21 

години в обичаната ни Македоно-българска източно-православна църква Света 

Троица в Торонто.

Той беше дружелюбен и винаги отворен към всички църковен предстоятел и 

всички в нашата енория, членове и многобройни богомолци го приемаха не само 

като грижовен и състрадателен духовен отец, но и като приятел. Ще запомним 

красивото му песнопение, чудесната усмивка, веселия хумор и сме благодарни за 

дарената братска обич. 

Бог да го прости и нека бъде вечна паметта му!  Утеши, Господи, душата му! 

Ник Стефанов

Председател 

Света Троица, Македоно-българска църква Торонто

Обръщение от енорийския свещеник о. Величко Михайлов

До всички, които познаваха и обичаха отец Кръстан Вукашинов

Драги приятели,

Някои вече са осведомени, но мой тъжен дълг е да съобщя скръбната новина за 

кончината на отец Кръстан. След кратка болест той се представи в Господа 

вчера, на 5 юни в дома си в София. Напусна този свят по християнски. 

В понеделник аз също ще отслужа заупокойно опело за от. Кръстан в нашата 

църква Св. Троица.  

За всички, които желаят да изпратим отец Кръстан с молитва, присъединете се 

към опелото в негова памет чрез следната препратка:

https://youtu.be/C8_0xQTWvKA 

https://youtu.be/C8_0xQTWvKA


Отец Кръстан беше близък до ежедневието и душата на нашата Македоно-

българска общност. Моля, споделете с всички, които го познаваха за кончината 

му. Аз ще го почета с молитви от името на всички вас и лично от мое име.

Да повторя: за нас е тъжен ден, особено в навечерието на Храмовия празник на 

Света Троица, Македоно-българска църква, където той служи в олтара цели 20 

години.

Триединният Бог прибра при себе си отец Кръстан да празнува в небесата и с 

радост от вечната красота на Божия образ.

Вечна да е паметта му!

Отец Величко Михайлов

Благодарствено писмо от семейството на о. Кръстан

Скъпи о. Величко и всички братя и сестри на Македоно-Българската общност в Торонто,

Всесърдечно и вседушевно ви благодарим за съпричастността и топлите, силно 

вълнуващи сърцата и душите ни слова по повод кончината на приснопаметния и 

блаженопочинал отец Кръстан Вукашинов! Вашият съболезнователен адрес беше 

прочетен на опелото от духовния надзорник на Софийската митрополия отец Ангел 

Ангелов. Наистина не е случайно и такава е била Божията воля о. Кръстан да си отиде 

от този свят в дните, когато честваме празника на Св. Троица. Сега имаме дълг да се 

молим за неговата душа. 

Бог да го прости и настани в селенията на праведните!

 Нека Бог на всички вас да ви дарува крепко здраве, духовна радост, земно щастие и 

небесно спасение!

С много обич и признателност – презвитера Еленица, о. Кирил, Мария, Кристиан, Васка 

и Еленица


