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Скъпи
съграждани,
В деня на родилната помощ - 21
януари, нека засвидетелстваме
нашата
почит
и уважение към
труда и професионализма на хората, които даряват живот и ни
правят щастливи с най-голямото
и най-красиво събитие за всеки човек - раждането
на нашите деца.
Честит празник
на хората в бели
престилки, честит празник и
на нашите баби,
които също празнуват днес!
Георги Икономов,
Кмет на Община
Банско

Всеки трети избира
почивка в Банско

Банско е най-предпочитаната дестинация за зимен
туризъм за над 1/3 (34%) от
българите. Това сочат данните от национално представително проучване на изследователския център „Тренд”,
проведено между 30 ноември и 6 декември 2018 г. по
метода „лице в лице“ сред
1007 пълнолетни граждани.
В класацията следват Боровец и Пампорово, които,
взети заедно със съответно
17 и 12%, не могат да достигнат резултата на курорт №1.
(Продължава на стр. 3)

БАНСКАЛИИ

Асен Тодев
Асен Иванов Тодев е български
революционер, деец на Вътреш(Продължава на стр. 3)

Тук

е мястото
за Вашата реклама!
-------0892 287 907
banskivesti@abv.bg
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Стартира продажбата на
билетите за Световната
купа по ски в Банско 2019

Започна продажбата на билетите за стартовете за Световната купа по ски алпийски
дисциплини в Банско (22-24
февруари). Пропуските могат
да бъдат закупени на касите в
Банско и в магазин МаксСпорт
в София. Цената на еднодневен
пропуск е 40 лв, а за тридневен
- 90 лв. Билетите за деца по 12 г
са 1 лв, но децата трябва да са с

На гости в Добринище
Добринище е идеалното мяс-

местен деликатес, който още от

то за емоции и добро настроение, както и чудесен начин да
задоволите деликатния си вкус
с местните ястия на любезните
домакини. Безспорно добринищката капама е великолепен

стари времена домакините приготвяли за различни поводи и
празници. Празникът на добринищката капама се провежда за
първа година. Любопитни гости
на Добринище опитаха от мест-

придружител със закупен билет.
Всеки закупен билет осигурява
ползване на: 1. Кабинковата въжена линия Банско - Бъндеришка поляна - Банско 2. Бусове от
начална станция на кабинковата
въжена линия до Бъндеришка
поляна и обратно 3. Достъп до
трибуната за зрители Децата
имат право на достъп до трибуната само с придружител.

ните ястия и разбраха тайната
на приготвянето
им. За ценителите
на вкусната кухня бяха
показани
и традиционните
баници.
Жителите
и гостите имаха
възможността да
дегустират майсторски
приготвени ястия
по автентични рецепти и
да отпият
глътка
ароматно
вино. На площада звучаха мелодичните песни на самодейците
от читалището. Гостите на китния град се убедиха в традициите, топлината и гостоприемството.

ДОБРА НОВИНА ОТ НУ „СВ. П. ХИЛЕНДАРСКИ

Информация към данъчно
задължените лица към Община Банско

Във връзка със Закона за местните данъци и такси и Наредбата за определяне
и администриране на местните такси и
цени на услуги и права на територията на
Община Банско, Общинска администрация Банско, отдел „Приходи”, напомня
на данъчно-задължените лица крайните
срокове за подаване на задължителни декларации:
- 30 януари е крайният срок за подаване на декларация по образец от лицата,
които подлежат на облагане с туристически данък по чл. 61р, ал. 5 от ЗМДТ;
- 31 януари е крайният срок за подаване на годишните данъчни декларации за
облагане с патентен данък съгласно чл.
61н от ЗМДТ;
- 31 януари е крайният срок за подаване на декларации за 5 % отстъпка от
размера на таксата за битови отпадъци
поради използване на екологично отопление през есенно-зимния сезон по чл. 21,
ал. 7 от Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на
услуги и права на територията на Община
Банско за желаещите да ползват отстъпката през 2019 г.

Новата данъчна кампания за 2019 година ще започне от 31 януари 2019 г., като
учтиво напомняме, че при заплащането
на местните задължения в пълен размер
до 1 април, лицата могат да се възползват
от отстъпка от 5 % от общия им размер.
Срокове за плащане на местни данъци
и такси!
Данък върху недвижимите имоти, такса смет, данък върху превозните средства
се плащат на две равни вноски както
следва :
Първа вноска - до 30 юни
Втора вноска - от 1 юли до 31 октомври
на годината, за която е дължим
На предплатилите до 30 април за цялата година се прави отстъпка 5 на сто.
Патентният данък се внася на четири
равни вноски, както следва:
1. за първото тримесечие - до 31 януари;
2. за второто тримесечие - до 30 април;
3. за третото тримесечие - до 31 юли;
4. за четвъртото тримесечие - до 31 октомври.
Повече информация можете да получите на телефон: 0749/886 39

Нашите победители

Учениците от НУ "Св. П.
Хилендарски", които тренират
ски в СК "Юлен", отново за-

радваха с постиженията си. На
проведеното състезание в Пам-

порово, всички призови места
бяха за тях. Гордеем се с Иван
Керанджиев - 3 в клас., Милуш
Панчев - 3 а
клас. Елена
Главчева - 4 а
клас. Костадин
Джупанов - 2 а
клас., Марио
Мутафчиев 3 а клас, Лъчезара Пиришанчина - 3
- б клас, Радослава Баненска - 3 б,
клас, Кирил
Автономов 3 - а клас. Ръководството
на училището поздравява първенците. Поздравления и
за родителите, които подкрепят

своите деца.

ТАРИФА
ЗА РЕКЛАМА
В БАНСКИ
ВЕСТНИК:
Първа страница – 0,90 лева
за кв. см
Последна страница – 0,70 лева
за кв. см
Вътрешна страница – 0.60 лева
за кв. см
Цените са без ДДС
За договори над 6 месеца и 1
година специални отстъпки!
Възползвайте се сега!

0892 287 907
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Община Банско организира инициатива за възстановяване
на библиотечния фонд в изгорялото читалище в село Скребатно
Всеки
трети
избира
почивка
„Да четем заедно
в Банско

Община Банско организира
инициатива за възстановяване
на библиотечния фонд в изгорялото читалище село
Скребатно
Мотото й е „Дари
слово за Скребатно“.
На 9 януари в гърменското село се
разрази голям пожар, който унищожи кметството, читалището
и библиотеката, помещаващи се
в една сграда. Огънят изпепели

над 3 070 книги, събирани с години в библиотеката, а самото
читалище през февруари трябваше да чества век
съществуване.
Банско – многовековно средище
на култура, дом
на видни имена от
българската история, пази и до днес традициите
и корените си живи. Именно
заради това се отправя призив
към всички жители на община-

та да разгърнат сърцата си и да
дарят книга/ книги, с които да
се опитаме да възстановим изгубеното в пепелта.
Приема се всякаква литература – българска класика, детска
литература, специализирана литература, речници, чуждестранна литература.
Всеки дарител може да предаде събраните книги на портала
на община Банско в стая "Връзки с обществеността", а институцията поема задължението за

извозването им до Скребатно.
Там книгите ще бъдат съхранявани в музея до построяването
на нова читалищна сграда.
Първи дари книги от личната
си библиотека кметът Георги
Икономов.
Книгите не е задължително да
са нови, важно е да са в запазен
вид.
Средства е трудно всеки да
отдели, но пък всеки има поне
една книжка у дома, която може
да дари!

с директора“

В НУ "Св. П. Хилендарски",
учениците четат любими книги заедно с директора Евгения
Тренчева и обсъждат прочетеното. Радостен е фактът, че все
повече деца се обръщат към
книгите. Училище, в което няма

телефони, има книги. Те възпитават и вдъхновяват. Интересно
е, че коридорите на училището
се превръщат в читални.
Това създава спокойствие и
място за споделяне на прочетеното.

На 11 и 12 януари 2019 г., в
Читалище „Н. Вапцаров“ – Банско, гостува мюзикълът „Да

мир Павлов, е едно романтично
и носталгично дежа вю за ерата
на нямото кино и разбира се,

(Продължение от стр. 1)

За пета поредна година Банско
бе домакин на зимните спектакли на
Държавна опера Варна, под патронажа
на кмета Георги Икономов

пееш под дъжда“. Спектакълът
по едноименният холивудсски
филм, е премиерен за България,
а в него звездно участие имат
Орлин Горанов и Мариан Бачев.
Под режисурата на Борис Панкин, „Да пееш под дъжда“ оживява на българска сцена по мотиви от вечния филм на Метро
Голдуин Майер. Представлението на Държавна опера Варна,
под диригентството на Страци-

за любовта. В главните роли на
филмовата звезда Дон Локууд и
неговия приятел Козмо Браун,
който първо заплита, а после
разплита сюжетната интрига,
блестят Орлин Горанов и Мариан Бачев. Изключително артистични са претендентките за сърцето на Дон Локууд – Сребрина
Соколова и Лилия Илиева, в
ролите съответно на филмовата
му партньорка, капризната Лина

Ламонт и талантливата драматична актриса Кати Селдън,
която в крайна сметка не само
измества Лина
от екрана, но
спечелва и любовта на
филмовия красавец.
Оперните,
драматични и
балетни
артисти
пеят,
танцуват
и
присъстват толкова органично
от началото до края на спектакъла, че е трудно да познаеш кой
артист от кое сценично изкуство
идва. Автори на хореографията
са Боряна Сечанова и Мариана
Крънчева, сценографията е дело
на Иван Токаджиев, костюмите
са на Анна-Мария Токаджиева,
а за мултимедията се грижи
„Бюро за пространствени решения“.

В демографските разбивки прави впечатление, че младите от
18 до 29 г. най-много предпочитат да карат ваканцията си под
връх Тодорка.
Глобално над 650 000, или
12%, са хората, планиращи почивка в планината през този сезон с цел туризъм. 79% са тези,
които няма да ходят никъде,
докато почти всеки десети (9%)
все още не е решил.
83 на сто от всички, които ще
разпускат през студените месеци, декларират, че ще го направят в България. Един на всеки
десет (11%) пък възнамерява да
е в чужбина. Над половината от
анкетираните (54%) оценяват
като добри условията за зимен
туризъм у нас. Едва 3% ги смятат за лоши.

Асен Тодев
(Продължение от стр. 1)

ната македонска революционна
организация, търговец и първи
кмет на Банско след освобождението му през 1912 година.
Тодев е роден в 1882 година в Банско, в Османската империя, днес България. Произхожда от големия бански
род Тодеви и е брат на Благой
Тодев и Борис Тодев. Учи в
Банско в Бесарабия и в българската мъжка гимназия в Солун.
Участва в Илинденско-Преображенското въстание от 1903
година. След погрома на въстанието се занимава с търговия.
След освобождението на
Банско от османска власт на 5
октомври 1912 година е избран
за първи кмет на града. Тази
длъжност заема до юни 1913
година.
След 1918 година се установява в София, където се занимава с търговия на тютюни.
Умира през 1935 година в София.
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7 храни, на които да наблегнем през зимата

Зимата е чудесен сезон, който предлага много забавления
и красив зимен пейзаж. Но
това е и сезонът, в който е изключително важно да засилим
имунната си система. Може да
го направим, като ядем тези 7
зимни супер храни - не само ще
подобрят защитните сили на организма, но и ще ни помогнат да
запазим енергията си през студените месеци. 1. Наровете Кой
не обича вкусния баланс между
сладко и кисело в наровете? Нарът е една от най-популярните

и фолиева киселина B. Нарът е
богат на мощни антиоксиданти,
които помагат за предотвратяване на някои видове рак, а също
може да помогне за намаляване
на риска от развитие на сърдечно-съдови заболявания. При
закупуване на нарове избирайте най-тежките от тях, които
са най-сочни и вкусни. 2. Зеле
Това може да не звучи вкусно,
но е изключително здравословно. Ако готвите брюкселското
или обикновеното зеле правилно, ще имате най-здравословно-

ви плодове Зимната диета не е
пълна без цитрусови плодове.
Грейпфрути, портокали, мандарини и лимони, толкова е
лесно да намерим любимия си
цитрус и да наблегнем на него
през зимния сезон. Цитрусовите плодове са вкусни и освежаващи и са перфектната здравословна закуска. Те са едни от
най-добрите източници на витамин С, калий и фолиева киселина. Цитрусовите плодове са с
мощни противоракови свойства
поради високото си съдържание

тични фибри, калий, калций,
магнезий, манган и желязо и
съдържат малко мазнини и протеини. Те също са с изобилие от
витамин С и витамин А. 5. Канела Канелата е популярна подправка по време на зимния сезон, подходяща е за почти всяко
ястие и напитка, които приготвяте. Можете да я използвате в
бисквитки, пайове, сладкиши,
пудинги, шейкове, супи, също
така за по-екзотичен вкус може
да добавите нотка от канелата в
леща и боб, както и в напитки

повече бобови растения, за да
сте здрави и пълни с енергия.
Бобовите растения съдържат
основни хранителни вещества
като протеини, фибри, желязо,
цинк, калций и витамини. Те
могат да помогнат за намаляване на риска от развитие на рак и
сърдечно-съдови заболявания.
Използвайте боба в зимните яхнии и супи. Бобовите растения
могат да са добър и здравословен заместител на месото. 7.
Картофи Когато се консумират
в умерени количества, сладките

и здравословни храни, които
трябва да включите в хранителният си план. Може да добавите няколко семена към кисело
мляко, салата или обикновена
вода. Свежият сок от нар също
е прекрасен вариант. Пиенето
на чаша нар сутрин помага да
посрещнете нуждата на организма от калий. Половин чаша
семена от нар съдържа 70 калории, 3,5 грама фибри и 16 грама
въглехидрати, както и витамини

то ястие и най-вкусната храна
за зимата! Брюкселското зеле е
бързо и лесно за готвене: отнема около 8-10 минути, за да се
подготви. Може да се пече, да
се приготви на парна баня или
соте. Зелето е богато на фибри,
калий, витамин А, С и К. То има
противовъзпалително действие,
помага за увеличаване нивата на
енергия, подобряване на имунната система и предотвратяване
на простуда и грип. 3. Цитрусо-

на флавоноиди. Но ако приемате някакви лекарства, отпускани с рецепта, избягвайте
консумацията на грейпфрути
(особено на сок), тъй като може
да причини лекарствени взаимодействия и усложнения. Консултирайте се с вашия лекар. 4.
Райска ябълка Райските ябълки
са сред най-добрите зимни храни, които трябва да ядете редовно. Те са с високо съдържание
на въглехидрати, натрий, дие-

като горещ шоколад, чай и вино.
Канелата стимулира имунната
ви система, подобрява мозъчната ви функция и е много полезна за здравето на сърцето. Тя
съдържа етерични масла, които
са с мощни антимикробни и
противовъзпалителни свойства.
Нещо повече, канелата съдържа
калций, манган, фибри, желязо,
флаваноли и антиоксиданти.
6. Бобови растения Тази зима
помислете за консумацията на

картофи са перфектната зимна
храна. Те са мощен антиоксидант, съдържат и бета-каротин,
който помага за предотвратяване на увреждане на клетките в
тялото. Сладките картофи също
съдържат въглехидрати, фибри,
желязо, калий, витамин В6 и
някои други основни хранителни вещества. Сладките картофи
може да приготвите както в пай,
така и в супа, печени, постни
или с месо.
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ЗА ДА СМЕ ВИ ПОЛЕЗНИ

Зимни грижи за цветята у дома

Зимата е период на покой за
повечето стайни растения. През
топлите сезони цветята се намират в активна фаза на растеж,
цъфтят и имат нужда от повече

поливане и подхранване.
През зимния сезон
обаче количеството
вода и торове, необходими на растенията, намалява.
Разбира се нуждата от вода на всяко
растение е индивидуална, но все пак е
важно да не преполивамерастенията
през зимата, това е
особенно вредно защото може да доведе
до тяхното загиване.
Поливайте умерено само когато забележите, че почвата
е изсъхнала. Водата
трябва да е хладка
(не студена!) и найдобре да е престояла
едно денонощие.
За предпочитане
поливайте цветята
сутрин.
В края на зимата –
началото на пролетта
режимът на поливане се възстановява
постепенно.
Добре е да пулверизирате от време
на време листата на
растенията, тъй като

зимата въздуха в помещенията
е много сух. Може също така
да поставите купички с вода
до отоплителните уреди. Това е
особено важно за тропическите

растения, тъй като те имат нужда от повече влага.
Торенето през зимата също се
ограничава. За цъфтящите видове използвайте 1/2 от коли-

чеството торове, които ползвате
през другите сезони, а за декоративно-листните – 1/4.
Най-подходящата температура за повечето цветя през зимата

получават равномерно количество светлина от всички страни.
Не дръжте растенията в близост до отоплителните уреди!
Цъфтящите през зимата цветя

е 7 – 14 градуса.
Ако разполагате
със светла, неотоплявана стая,
най-добре
ги
преместете там.
При
по-високи темепратури през зимата (около 20
градуса) добре
се чувстват коледната звезда,
бегония, филодендрон,
тъй
като са особено
чувствителни и
студа не им се
отразява добре.
Когато отваряте прозорците
за проветряване
покривайте растенията с тънък
плат или хартия,
за да ги предпазите от студа и
течението.
Ако
имате
възможност
преместете цветята до южен
или
източен
прозорец и от
време на време
завъртайте саксиите, така че да

(азалия, камелия, циклама и др.)
трябва да стоят до прозорец и
да получават възможно най-голямо количество светлина, в
противен случай листата им
може да пожълтеят, а цветовете
да опадат.
Докато по-сенколюбивите видове като бръшлян, сансевиера
могат да се поставят и по-далеч
от прозорците.
Листата на цветята трябва редовно да се почистват от прах,
най-добре с мека кърпа и хладка вода.
Ако през зимния сезон стайните растения биват нападнати
от вредители, бактерии или гъбички, засегнатите части трябва
да се отрежат, а останалите да
се третират с подходящ препарат.

Колеж ABC

организира
курс за огняри.
Телефон
за връзка:

0879599213
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ПОЛЕЗНА СТРАНИЦА

Рецепта на броя

ФОТООКО

БАНИЦА С КИСЕЛО
ЗЕЛЕ И КАРТОФИ
Необходими продукти
400 г фини кори
1 ч.ч. кисело зеле за всяко

руло
1-2 бр. картофи за всяко
руло
зехтин за поръсване на корите
риган, червен пипер
1-2 ч.ч. зелев сок
Начин на приготвяне

Намажете със зехтин или с
олио дъното на тавичката, в
която ще печете баницата.
Отделете 3 листа от
фините кори, наложете ги един върху друг
и отгоре поръсете със
зехтин, сложете нарязано кисело зеле на вкус около 1 ч.ч., настържете
1-2 сурови картофа, поръсете с червен пипер и
риган. Завийте всичко
това на руло по дължината на корите, нарежете рулото на 3-4 парчета (в зависимост колко
големи искате да са ви
баничките. Повторете
всичко дотук с нови 3
пласта от корите и продуктите и подправките
върху тях, и така докато
си напълните тавата (колко
кори и продукти ще ви трябват зависи от големината на
тавата ви).
Залейте подредените в тавата парчета с 1-2 чаши зелев
сок и печете на 180°С до покафеняване на горния слой на
баницата.

21 ЯНУАРИ
Читалище „Н. Вапцаров“
Честване Деня на родилната
помощ-„Бабинден“
14 ФЕВРУАРИ
Читалище „Н. Вапцаров“
Музикално-поетична вечер
„Вино, любов и още нещо”

Ски-зона Банско - красиво като в приказка.

Честване 146 години от
обесването на Васил Левски
М. ФЕВРУАРИ
Читалище „Н. Вапцаров“
„Левски в българската литература”– литературно четене
с ученици от горните класове
21-23 ФЕВРУАРИ
Посетителски
ционен център

ДОБРЕ Е ДА ЗНАЕТЕ
0749 86 505
0749 88 505
0898 46 7777
0895 00 8505
0886 00 8505
АВТОГАРА БАНСКО
0749 52157
0879 230075
Ж. П. ГАРА

19 ФЕВРУАРИ
Музеен комплекс — Банско

Скъпи читатели, изпращайте вашите предложения за рецепта
на броя. Станете част от нашия екип, като споделите любимата си рецепта. Ще има и награди!

TAXI BANSKO

Културен
календар
на община
Банско

информа-

Зимна киномания „Snow
cinema”
01 МAРТ

ул. Пирин 51,
Телефон: 0892255223

Читалище „Н. Вапцаров“

АПТЕКА САНИТА

„Те правят празниците на
другите“ - честване на 1-ви
март-Ден на самодееца;
Концерт-продукция на класа по пиано при читалище
„Никола Вапцаров”, по случай празника на баба Марта и
Деня на самодееца

Ул.”Цар Симеон” N57
0749 88490
АПТЕКА ЕТ “МАРГАРИТА
ТРЕНЧЕВА”
Ул. “Цар Симеон” N 73
0749 88358
АПТЕКА “SUBRA”

01 МАРТ

КОЛИ ПОД НАЕМ

Ул.”Пирин” N 92Г
0882 484 005

Читалище „Н. Вапцаров“

INTER BANSKO

АПТЕКА “АЗАРУМ”

0899 925 578
0888 703 184
0899 933 343

Ул.”Луи Пастьор” N 4
0749 82161

0885 057 568

АПТЕКИ
АПТЕКА МАРЕШКИ
Пл.”Никола Вапцаров” N 2
0749 79927
0879 878973
АПТЕКА “АСТРА”

Работилница на баба Марта.
Изложба на мартеници.
03 МАРТ

АПТЕКА “АЗАРУМ - 2”
Ул. “Цар Симеон” N 32
0749 9300
АПТЕКА EТ „ВИОЛЕТКА
ТЕРЗИЕВА – САНИТАС”
Ул.”Отец Паисий” N 18
0888 835 009

Времето в Банско тази седмица

Централен
Вапцаров“

площад

„Н.

Честване 141 години от Освобождението на България
от турско робство и Националния празник на Република
България

СВОБОДНО ВРЕМЕ

Нетърпеливи сте да прокарате нов
план или идея, но прибързването ще
доведе до нежелани последици. Уточнете внимателно стратегията си и после действайте. За някои най-важно е
пътуване.

Периодът е доста емоционален за
вас. Идва с много и най-различни новини. Има и хубави, има и лоши. Старайте
се да контролирате нервите си, за да не
допуснете грешка или да изпуснете някоя дума. Домашни тревоги.

Помислете дали имате достатъчно
издръжливост да доведете замисленото
докрай. Също, дали сте взели под внимание всички детайли и възможни усложнения. Имайте едно наум, днешните
събития са противоречиви.

Ето го периодът на изненадите. Само
че наред с приятните, има и неприятни.
Старайте се да държите емоциите си под
контрол и не бързайте да изказвате мнение или да правите каквото и да било, без
да обмислите ситуацията докрай.

Не се поддавайте на наплива от
емоции и не правете прибързани стъпки. Необходимо ви е време, докато си
изработите ясно становище и добиете
увереност в себе си. Става дума за бъдещето на нещо важно за вас.

Преценете кое е реално и кое не, и
след това търсете пътища и средства за
осъществяване на намеренията си. Дайте си време, за да добиете ясна представа и не се хвърляйте в необмислени
рискове и излишества.

Достигнали сте до важен момент,
така че не позволявайте никакви препятствия да попречат на устрема ви.
Настъпва решаващата фаза, свързана с
нови възможности или освобождаване
от стари проблеми. Интимна радост.

Седмицата идва с новина или събитие,
указващи нова посока. Дано става дума за
положителни промени, защото от сегашните ви действия и решения зависи много
занапред. При някои домашните тревоги
се задълбочават.

Не се впускайте в рисковани спекулации. От вас се искат хладнокръвие и
трезва мисъл, така че бъдете нащрек и
не се увличайте прекомерно. И в работата, и в личния живот дръжте умерената линия.

Най-сетне идват чакани новини. Гледайте на нещата мащабно, така ще видите перспективите. И не пренебрегвайте
интуицията си, ще ви подскаже какви са
мотивите на другите, също тенденциите
за развитие на ситуацията.

Най-сетне смисълът на конкретен
проблем се изяснява и вече сте наясно
не само с развитието на нещата, но и с
бъдещите тенденции. А в работата вложете всички сили, заслужава си. Желани
домашни новости.

Доверете се на чувството си за реалност и нека то ви води. Даже ако е
необходимо, временно се откажете от
преследването на високи и непостижими цели и наблегнете на малките, но
сигурни крачки.

21 * Преп. Максим Изповедник. Св. мчк Неофит
22 Св. ап. Тимотей. Прпмчк Анастасий Перски. Св. свщмчк Петър,
еп. Български. Св. мчк Сионий Български
23 Св. свщмчк Климент, еп. Анкирски. Св. мчк Агатангел. Св. Павлин, еп. Нолански
24 Преп. Ксения Римлянка. Блаж. Ксения Петербургска
25 * Св. Григорий Богослов, архиеп. Константинополски (Тип. с.
193)
26 Преп. Ксенофонт и семейството му. Св. Амон
27 † Неделя 14 след Неделя подир Въздвижение на Йерихонския
слепец. Пренасяне мощите на св. Йоан Златоуст. Гл. 2, утр. ев. 2, ап.
Евр. 7:26-8:2 (с. 467), лит. ев. Лк 18:35-43 (Тип. с. 197)
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ЩРАК!
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Джоре коментира за вас

Страницата подготвиха
Венета Тенева и Георги Ангелов

Любезни читателю, във време, когато на всички ни е нервно, малко нашенски
хумор ще ни дойде добре. Забавлявай се!!!

