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Природа, 
Традиции, 
Модерност

След вихреното лято, изпълнено с прекрасни фестива-
ли като Летни театрални вечери „На публиката с любов”, 
One Love Tour, Банско Джаз Фест, Банско Опера Фест, 
Coca Cola Happy Energy Tour, Банско ви очаква за поред-
ната порция забавление. В началото на месец септември, 
когато с носталгия изпращаме бохемските летни дни, 
Банско Балкан Фест 2018 идва, за да удължи още малко 
усещането за безгрижие. Тази година с цели три дни с 
най-големите звезди на българската, гръцката и сръбската 
сцена: 6 септември – поп-фолк дивата Деси Слава. Мал-
ко след като стана майка за втори път, певицата, на която 
поп фолк сцената й е тясна, ще зарадва своите фенове в 
курортния град с неподражаемото си присъствие. 7 сеп-

Десислава 
и Харис Джинович 

на Банско 
Балкан Фест 2018

(Продължава на стр. 3)

На 31 август започва ре-
монта на улиците „Иван 
Вазов”, „Хан Аспарух”, 
„Ленин” и „Паисий Хи-
лендарски” в град До-
бринище. Всяка година 
ВиК оператора поетапно 
подменя водопроводната 
и канализационна мрежа 
на улиците в града, след 
което е наш ангажимент 
да подновим асфалтови-
те настилки. Тази година 
това са улиците „Иван Ва-
зов” и „Хан Аспарух”.

В Банско и в останалите 
населени места в община-
та също ще се асфалти-
ра уличната мрежа, като 
предвиждаме да приклю-
чим с всички дейности до 
края на месец октомври.

Извиняваме се предва-
рително за причинените 
неудобства и разчитаме 
да бъде проявено разби-
ране.

Георги Икономов пред 
„Бански вестник“
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Фестивалът за оперна и кла-
сическа музика – Банско Опе-

ра Фест, започна своето деве-
то издание. С разнообразна 
програма, организаторите от 
Монте Мюзик привлякоха от-
ново любителите на красивото 
изкуство. Събитието започна 
с концерта „Класиката среща 
АББА”. Пред изпълненото пло-
щадно пространство, Даниела и 

Юлия от дует „Мания” изпъл-
ниха най-популярните песни 

от репертоара на легендарните 
АББА, под прекрасния музика-
лен съпровод на оркестъра на 
Държавна опера – Стара Загора.

Специално за откриването на 
фестивала, пристигна замест-
ник-министъра на културата Ру-
мен Димитров. Заедно с кмета 
Георги Икономов, те отправиха 

своите приветствия към фено-
вете на оперното изкуство, към 

организаторите от 
Монте Мюзик, както 
и към музикантите 
от Старозагорската и 
Варненската опера.

„Звездите на небе-
то над Бан-
ско са гос-
топриемни 
за всички 
м у з и к а л -
ни жанро-
ве. Тук се 
ч у в с т в а т 
е д н а к в о 
добре кла-
с и к а т а , 
джаза, съ-
временната 
поп музика 
и народна-

та музика. Банско се 
доказа като космопо-
литен град и наис-
тина се превръщаме 
в лятна фестивална 
столица на Балкани-
те.

За мен е радостно отново да 
бъдем домакини на едно от 

най-красивите изкуства в исто-
рията на човечеството, а имен-
но операта и класическата му-
зика. Пожелавам на жителите 
и гостите на курорта прекрасни 
минути с нашия фестивал” каза 
градоначалникът от сцената на 
Банско Опера Фест.

Ресорният заместник-минис-
тър изказа своето задоволство 

от присъствието си в планин-
ския град. Преди да се включи 
в официалната церемония, той 
проведе работна среща с Иконо-
мов, на която обсъдиха силната 
културна политика на планин-
ската община и възможностите 
за съдействие от страна на ми-

нистерството за разширяване на 
културната политика.

Кметът Георги Икономов и заместник-министърът на 
културата Румен Димитров откриха Банско Опера Фест

Кметът на Банско Георги Иконо-
мов, председателят на общинския 
съвет, Петър Баряков, и кметовете 
на населените места в общината, 
бяха гости на земляческата среща - 
събор в село Гостун. Тя се провеж-
да на всеки три години в близост до 
параклиса „Св. Георги” над селото 
и събира стотици родственици и 
земляци, за да си спомнят за род-
ните места и да празнуват заедно. 
Гостите присъстваха на църковна 
служба в малкия параклис на село-
то, след което бе осветен курбан за 
здраве. 

„Радващо е, че това малко китно 
село успява да събере своите земля-
ци, за да не забравят своя род. До-
брите срещи, хубавите български 
традиции, фолклора, са корените, 
които ни правят силни. Пожелавам 
весел празник и здраве във все-
ки дом“ отправи своя поздрав към 
земляците Икономов.

За доброто настроение на събора 
се погрижиха възпитаниците на Ата-
нас Янчовичин - „младите” „Бански 
старчета” , женска фолклорна група 
„Изворите” – с. Гостун и гост-из-
пълнителя Атанас Драгунин.

Кметът на Банско бе гост на събора в Гостун
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СЪОБЩЕНИЕ

Регионалната здравна ин-
спекция – гр. Благоевград 
организира безплатно и ано-
нимно консултиране и изслед-
ване за ХИВ/СПИН с бързи 
тестове, както и изследване за 
отровни газове в кръвта и бе-
лия дроб. Консултациите и из-
следванията ще се извършат 
на 11.09.2018 г., вторник, от 
11:00 ч. до 13:30 ч. на пл. „Ни-
кола Вапцаров” 1, гр. Банско в 
позициониран за целта Моби-
лен медицински кабинет.

ФОТООКО

Младежи от Банско и Разлог 
участваха в образователен по-
ход до Байкушевата мура в на-
ционален парк Пирин. Походът 
е организиран по проект „Оби-
чам живота, живея здравослов-
но” и целта бе да се запознаят 
младежите с невероятните въз-
можности, които предлага при-
родата в Пирин. По време на 
похода експертите работещи по 
проекта запознаха младежите 
на възраст между 15 и 29 годи-
ни с биологичното разнообра-
зие в тази част на Пирин плани-
на. Също така имаше и лекция 
за правилно поведение в пла-
нината и практики за действие 
при различни климатични ус-
ловия и ситуации. Младежите 
сами установиха, че чрез мето-
да „Потапяне сред придодата” 
могат да изпитат същите неве-
роятни емоции, но без използ-
ването на различни вещества и 
стимуланти, с които да вредят 
на своето здраве. Похода стар-
тира от Начална станция на ка-
бината и завърши с посещение 
на Байкушевата мура над хижа 

Бъндерица.

Шах фест Добринище има 
за цел да повиши спортното 
майсторство на шахматистите 
и да се популяризира играта 
в региона. Място и време на 
провеждане: 1-ви опен „Добри-
нище“ ще се проведе в хотел 
ВАЛЕНТИНО-2гр. Добринище 
Право на участие имат всички 
шахматисти заплатили турнир-
на такса: 15 лв.+ 5 лв. за обяд 
за всички участници 10 лв.+ 5 
лв. за обяд за сеньори над 60 г. 
и участници от община Банско 
деца до 14 г. без такса. Систе-
ма на провеждане: Турнирът 
се провежда в 9 кръга по швей-
царска система. Класирането е 
според набраните точки. В слу-
чай на равенство се прилагат 
следните допълнителни показа-

тели: Лична среща; Редуциран 
бухолц; Бухолц; Брой победи и 
Ниво на постижение. Контро-
ла на времето за игра: 10 мин. 
+ 5 секунди Главен съдия: инж. 
мс Димитър Илиев mitkoiliev@
gmail.com 0888955542 Програ-
ма Записване - до 20:00 ч. на 14 
Септември 2018 г. Техническа 
конференция - в 9:45 ч. на 15 
Септември 2018 г. 1 кръг Съ-
бота 15 Септември 10:00 2 кръг 
Събота 15 Септември 10:45 
3 кръг Събота 15 Септември 
11:30 4 кръг Събота 15 Септем-
ври 12:15 5 кръг Събота 15 Сеп-
тември 13:00 6 кръг Събота 15 
Септември 14:00 7 кръг Събота 
15 Септември 14:45 8 кръг Съ-
бота 15 Септември 15:30 9 кръг 
Събота 15 Септември 16:15 

Награждаване и закриване Съ-
бота 15 Септември от 17:00 ч. 
Награди:I-ва 130 лв.;II-ра 100 
лв.;III-та 80 лв.;IV-та 70 лв.;V-та 
60 лв.;VI-та 50 лв.; Специални 
награди: Участници от община 
Банско: I-ва 60 лв. ; II-ра 50 лв.; 
III-та 40 лв. ; Деца до 14 г.: I-ва 
30 лв. ; II-ра 20 лв.; III-та 10 лв. 
; Сеньори: I-ва 40 лв. ; II-ра 30 
лв.; III-та 20 лв. ; Най-възрас-
тен участник – 30 лв. Участник, 
който спечелва няколко награди 
– взима по-високата! 

Заявки за участие на инж. мс 
Димитър Илиев 0888955542 
mitkoiliev@gmail.com 

Заявки за настаняване: 
0885990960

Организатор: ОБЩИНА 
БАНСКО

Шах Фест Добринище
 15 СЕПТЕМВРИ 2018 Г. (СЪБОТА)

тември – Идолът на поколения 
любители на сръбската музика 
Харис Джинович. Човекът, кой-
то има повече от 40 години опит 
на сцената, певецът, изпълнил 
стотици хитове на сръбската 
музика, обещава двучасов праз-
ник за душата. 

8 септември - гръцката звезда 
Мелина Асланиду. 

Една от най-търсените изпъл-
нителки в южната ни съседка 

идва за първи път в България 
специално за Банско Балкан 
Фест. 

Водещ отново е невероятния 
Борис Солтарийски, който обе-
щава бонус за верните фенове 
на балканските ритми. 

Вокалът на „Шоуто на Слави” 
ще изпълни любими на всички 
българи хитове на Слави Три-
фонов и Куку бенд. 

Шоуто е гарантирано, мяс-
тото е известно, а началото е в 
19:00 часа.

Десислава 
и Харис 

Джинович 
на Банско 

Балкан 
Фест 2018
(Продължение от стр. 1)
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Първи клас е труден – не само 
заради уроците и домашните, 
не и заради съвсем различна-
та среда, в 
която детето 
се озовава, 
но и защо-
то не всяко 
шест-седем-
годишно е 
готово да се 
справя са-
мостоятелно 
с куп задъл-
жения: да 
си пригот-
вя чантата, 
да си мие 
зъбите без 
напомняне, 
да си връзва 
връзките на 
обувките, да 
си пише до-
машните...

П о - д о б р е 
си съставе-
те списък, 
за да се ори-
ентирате в 
това какво 
ви предстои 
да развивате 
като навици, 
смята Анна 
Бикова, автор 
на книгата 
„Как да ста-
на мързелива 
майка“ пред 
7ya.ru.

Тя никога не е правела за 
своите деца това, което те могат 
да направят сами – от най-ран-
на възраст. Но има родители, 
които се замислят за самостоя-
телността на своето дете едва, 
преди то да тръгне на училище. 
За тях са инструкциите й, свър-
зани с възпитаването на полез-
ни навици.

Приучването на самостоятел-
ност става постепенно. За офор-
мянето на устойчиви навици са 
необходими средно три седми-
ци. За вас това са три седмици 
на търпение. Насочвайте. Пома-
гайте. Контролирайте. Поощря-
вайте. После може да премине-
те към следващия навик.

ПРИМЕРЕН СПИСЪК С 
НЕЩА, КОИТО ВАШИЯТ 

БЪДЕЩ ПЪРВОКЛАСНИК 
МОЖЕ ДА ПРАВИ:

- без напомняне да си мие зъ-
бите;

- да си мие ръцете винаги пре-
ди ядене;

- да си приготвя ученическата 
чантата и сака за тренировки;

- да учи самостоятелно;
- да си оправя леглото;
- да си мие чинията след хра-

нене;
- да си подрежда стаята;
- да полива цветята;

- да изхвърля боклука;
- да си приготвя закуска;
- да си пере дрехите;

- да ги простира;
- да храни котето;
Примерите могат да са съвсем 

други – такива, които са харак-
терни за вашето семейство и за 
възможностите на вашето дете.

След това съставете своята 
„педагогическа програма“ с по-
мощта на таблица, от 4 графи. В 

първата графа впи-
шете нещата, които 
е нужно детето да 
умее да върши само.

Във втората графа 
поставете цифра-
та 1, ако навикът 
е необходим всеки 
ден; 2, ако навикът 
е необходим вед-
нъж-два пъти сед-
мично и 3, ако нави-
кът е полезен, но се 
използва рядко.

В третата графа 
поставете 1, ако де-
тето се справя лесно 
с работата и е нуж-
но само да се пре-
върне в навик; 2, ако 
детето се справя, но 
с малко помощ и 3, 
ако не е по силите 
му да извършва са-
мостоятелно даде-
ната дейност.

Така ще ви се из-
ясни кои са приори-
тетните неща, дали 
е по силите на ва-
шия син или дъще-
ря да свикне с тях, 
с какво да започнете 
и в каква последова-
телност да развива-
те навика.

Самостоятелният първокласник
НАЕСЕН С ПЕСЕН: ГОТОВО ЛИ Е ДЕТЕТО ДА СЕ ГРИЖИ САМО ЗА СЕБЕ СИ
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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

И още за първолаците...
Продължаваме да говорим да 

първокласниците...

Как ще се учи нашето дете? 
Ще успее ли да преодолее стре-
са от смяната на обстановката? 
Как да помогнем ние, родите-
лите?

Главната задача в първите ме-
сеци на първи клас е детето да 
бъде научено да учи. Програма-
та е построена така, че в първи-
те дни и седмици натоварване-
то не е голямо. Разбира се, има 
учители, които в желанието си 
да се покажат пред родителите 
като “можещи и знаещи”, при-
тискат децата, изисквайки от 
тях повече, отколкото са спо-
собни да дадат.

В първите дни детето на 
практика нищо не възприема. 
То преминава през процес на 
социализация. Привикването 
към режима, колектива и заня-
тията става постепенно. Ако 
това дете веднага бъде засипано 
с учебен материал, няма да има 
никакъв ефект, само ще се уси-
ли емоционалния му шок. Раз-
биращият учител в първите дни 
рисува с децата, говори си с тях, 
опознават се. Той знае, че след 
седмица или две процесът на 
усвояване на информация вече 

ще е нормален. Междувремен-
но е провел една “екскурзия” с 

децата по коридорите на учили-
щето, показал им е учителската 

стая, библиоте-
ката, лавката. 
Децата вече се 
чувстват уверени 
в сградата и не се 
страхуват, че ще 
се изгубят.

С л е д в а щ и т е 
няколко седми-
ци детето ще 
учи това, кое-
то вече знае от 
предучилищна-
та – чертички, 
камшичета и 
цифри. Точно по 
това време някои 
майки допускат 
грешката да си 
мислят, че това 
е излишно, за-
щото то вече е 
писало букви и е 
сричало. Да, но в 
повечето случаи 
това е било в дет-
ската градина. В 
училище проце-
сът на обучение 
е друг.

С въвеждане-
то на целоднев-

но обучение нуждата от кон-
трол върху домашните работи 

не отпада. Много възпитатели 
съзнателно оставят част от за-
дачите за изпълнение вкъщи. 
Целта е детето да се научи да 
се подготвя у дома самостоя-
телно. Но “самостоятелно” не 
значи “на самотек”. Процесът 
на писане на домашни трябва 
да намери мястото си в дневния 
режим. Лесните домашни се 
вписват лесно в него. Но прес-
тараването от страна на някои 
възпитатели и натоварването на 
децата с допълнителни задачи 
извън предвидените в учебния 
материал могат да доведат до 
преумора. Нещо повече – могат 
да предизвикат страх. Страх от 
многото и уморителна работа, 
страх от грешки...

Не си мислете, че ако домаш-
ната работа е лесна, детето няма 
нужда от надзор. Непременно 
направете проверка. Детето 
трябва да знае, че подлежи на 
контрол. В този начален пери-
од на обучението си то трябва 
да се научи да усвоява матери-
ала, преминавайки от лесното 
и познатото към по-трудното 
и непознато. Детето трябва да 
разбере, че това е сериозно и 

навиците за учене, които си съз-
дава сега, ще му служат за цял 

живот.
За да се формира сериозно 

отношение към учебния процес 
и ефективно да се изпълняват 
домашните задания, е нужно 
време. И усърдие. И търпение. 
Но те ще бъдат компенсирани в 
бъдеще.
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Времето в Банско тази седмица

ДОБРЕ Е ДА ЗНАЕТЕ
TAXI BANSKO 

0749 86 505                                
0749 88 505
0898 46 7777    
0895 00 8505
0886 00 8505 

АВТОГАРА БАНСКО 

0749 52157
0879 230075 

Ж. П. ГАРА 

0885 057 568 

КОЛИ ПОД НАЕМ 

INTER BANSKO 

0899 925 578
0888 703 184
0899 933 343 

АПТЕКИ 

АПТЕКА МАРЕШКИ 

Пл.”Никола Вапцаров” N 2
0749 79927
0879 878973 

АПТЕКА “АСТРА” 
 

ул. Пирин 51,
Телефон:  0892255223  

АПТЕКА САНИТА 

Ул.”Цар Симеон” N57
0749 88490 

АПТЕКА ЕТ “МАРГАРИТА 
ТРЕНЧЕВА” 

Ул. “Цар Симеон” N 73
0749 88358 

АПТЕКА “SUBRA” 

Ул.”Пирин” N 92Г
0882 484 005 

АПТЕКА “АЗАРУМ” 

Ул.”Луи Пастьор” N 4
0749 82161

АПТЕКА “АЗАРУМ - 2” 

Ул. “Цар Симеон” N 32
0749 9300

АПТЕКА EТ „ВИОЛЕТКА 
ТЕРЗИЕВА – САНИТАС” 

Ул.”Отец Паисий” N 18
0888 835 009

Скъпи читатели, изпращайте вашите предложения за рецепта 
на броя. Станете част от нашия екип, като споделите любима-

та си рецепта. Ще има и награди!

Рецепта на броя Културен 
календар 

на община 
Банско

ФОТООКО

ПРОЛЕТНИ РУЛЦА С КАЙМА

 ЮНИ - СЕПТЕМВРИ

Посетителски информа-
ционен център

Културни вечери „Традиции 
и изкуство”

06 СЕПТЕМВРИ

Паметник „Банско помни 
героите”

Честване на Съединението 
на България

 07 – 08 СЕПТЕМВРИ

Централен площад „Н. 
Вапцаров“

„Банско Балкан фест“
Фестивал на Балканската 

музика

22 СЕПТЕМВРИ

Паметник „Банско помни 
героите”

Честване на Независимост-
та на България

01-05 ОКТОМВРИ

Централен площад „Н. 
Вапцаров“

Тържества по случай праз-
ника на гр. Банско 5 октомври 
– 106 години от Освобожде-
нието на Банско от турско 
робство

М. ОКТОМВРИ

Музеен комплекс - Банско

140 години от Кресненско – 
Разложкото въстание.

М. ОКТОМВРИ

Музеен комплекс - Банско

165 години от рождението 
на Баньо Маринов (м.06.1853 
г.)

М. ОКТОМВРИ

Читалище „Н. Вапцаров“

“Свобода-изрече те един 
поет“,концерт-спектакъл пос-
ветен на 140 години от рожде-
нието на Пейо Яворов

Необходими продукти
1 кг свинско мляно месо - 

неовкусено
1 бр. голям морков
1 бр. голяма глава лук

2 бр. червена чушка
1 връзка магданоз
2 бр. яйца
400 г кори за баница
6-7 с.л. пикантен чили сос
3 с.л. подправка за суджук 

или луканка

Начин на приготвяне
Към смляното месо се до-

бавят настърганите на ренде 
зеленчуци, подправката за 
суджук, чили сосът, едното 
яйце и се омесва добре.

Корите на баницата се сряз-

ват на две на ширина.
Плънката се оформя като 

тънко кебапче и се увива като 
пуричка в кората, като двата 
края се сгъват на вътре преди 

увиване-
то, за да 
не изпа-
да плън-
к а т а . 
Преди да 
з а в и е т е 
до края 
намаже-
те с яйце 
края на 
ко р а т а , 
за да за-
л е п н е 
добре.

*Пържене*
Пържи се в средно гореща 

мазнина, трябва да плува сво-
бодно, пържи се до златисто, 
става хрупкаво и много вкус-
но

*Печене*
Пече се в тава с поставена 

хартия на 200°С, като преди 
печене се намазват с яйце. 
Пече се до златисто, полу-
чават се по-малко хрупкави, 
приличат на малки банички.

Започна ремонтът на заслон „Кончето“ в Пирин. За 
това информират от управителния съвет на “Пла-
нини и хора – Асоциация на планинските водачи в 
България”. За периода от 01.08.2018 до 15.09.2018 
г. заслон “Кончето” в Пирин няма да може да се 

ползва. Заслонът е изключително важен за хората 
преминаващи в този район. Именно затова е изклю-

чително важно той да бъде ремонтиран. По пър-
воначална идея след свалянето му старият заслон 

ще бъде монтиран като музей. Автор на проекта на 
новия заслон е арх. Милан Рашевски.
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Помислете дали имате достатъчно 
търпение и издръжливост да доведете на-
мисленото докрай. Също, дали сте взели 
под внимание всички детайли и възможни 
усложнения. Ако не сте сигурни, по-добре 
се откажете.

Днешните събития са противоречи-
ви, внимавайте да не станете жертва на 
заблуда или на собствените си завишени 
очаквания. Дошло е време да отделите 
плявата от зърното и да наблегнете само 
на онова, което наистина е реално.

Не се поддавайте на наплива от 
емоции и не правете прибързани стъп-
ки. Необходимо ви е време, докато си 
изработите ясно становище и добиете 
увереност в себе си. Тревоги има и с 
човека до вас.

Поставили сте си високи цели, но 
сами знаете, до осъществяването им е 
нужно още време. Дообработвайте и 
шлифовайте своя план и изчакайте под-
ходящата възможност, която ще ви раз-
върже ръцете. Интимно разочарование.

Вложете всички сили в започнатото, 
отстоявайте го с дълбоко убеждение и 
всичко ще бъде наред. Каквито и да са 
проблемите ви, бързо ще се уверите, 
случващото се е във ваша полза. Желани 
домашни новости.

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 мне-
ние или да правите каквото и да било, без 
да обмислите ситуацията докрай.

Още малко търпение. Скоро ще имате 
възможност да осъществите намеренията 
си, дори и по-добре, отколкото предпола-
гате. Сега обаче не се опитвайте да проме-
няте каквото и да било, особено чрез сила. 
Интимно разочарование.

Обърнете внимание на новина или 
предложение, хвърлят съвсем нова свет-
лина на нещата. Хубавото е, че ще сте на-
ясно както със ситуацията, така и с тен-
денциите на нейното развитие. За някои 
стартират домашни промени.

Бъдете оптимист и вярвайте в своята 
щастлива звезда. Даже и желаните ре-
зултати да не се появят веднага, имайте 
търпение. Съвсем скоро и това ще стане. 
Става дума и за работата, и за лични коп-
нежи.

Играйте само на сигурно и бъдете 
предвидливи. Осъществяването на пла-
новете ви се отлага по независещи от вас 
причини, така че не ви остава нищо дру-
го, освен търпеливо да изчакате по-добро 
време.

Ще имате възможност да осъщест-
вите замисленото. При вас се появява 
точно онзи шанс, от който се нужда-
ете, така че постарайте се да се въз-
ползвате от добрия случай. В работа-
та сте в началото на нещо ново.

Предстои да направите решителната 
крачка, която ще ви приближи до целта. 
От доста време насам обмисляте своя 
план, сега дойде моментът да го осъ-
ществите. Късметът е с вас и в работата. 
Някои се стягат за път.

3 Св. свщмчк Антим, еп. Никомидийски. Преп. Теоктист. Св. 
Фива дякониса. Св. мчца Василиса Никомидийска

4 Св. свщмчк Вавила, еп. Антиохийски. Св. пророк и богови-
дец Моисей

5 Св. прор. Захария и праведна Елисавета
6 Св. мчк Евдоксий. Преп. Архип. (Ден на Съединението на 

България)
7 Св. мчк Созонт (Предпразненство на Рождество Богородич-

но)
8 † Рождество на Пресвета Богородица.
9 † Неделя преди Въздвижение. Св. праведни богоотци Йоа-

ким и Анна. Св. Йоаким Търновски. Св. мчк Севириан
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Любезни читателю, във време, когато на всички ни е нервно, малко нашенски 
хумор ще ни дойде добре. Забавлявай се!!!

Джоре коментира за вас
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