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Природа, 
Традиции, 
Модерност

На редовната си сесия, Об-
щинският съвет в Банско ра-

згледа въпроси, свързани с 
образованието и развитието 

на децата в общината. Съвет-
ниците актуализираха Спи-

съка на защитените 
и средищните учи-
лища в България за 
учебната 2019-2020 
година. 

Общинският съ-
вет гласува ОУ „Св. 
св. Кирил и Мето-
дий” в село Места 
да запази статута 
си на защитено учи-
лище и средищно, 
като единственото 
в район Места, оси-
гуряващо достъп до 
образование, с оси-
гурена целодневна 

Общинският съвет в Банско 
разгледа въпроси, свързани 

с образованието и развитието 
на децата в общината

(Продължава 
на стр. 3)

(Продъл-
жава 

на стр. 3)

П р а з н и -
чен концерт 
с участието 
на Ива Да-
видова бе 
п од а р ъ к ъ т 
на ръковод-
ството на об-
щина Банско 
и читалище 
"Никола Ва-
пцаров" за 
жителите и 
гостите на 
градa, по 
случай най 
- големия 
християнски 

Великден в Банско 
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Верни на традицията, Музей-
ният комплекс в Банско, чита-
лище „Никола Вапцаров” и уче-
ниците от СУ „Неофит Рилски”, 
и тази година пресъздадоха на-
родни ритуали, в чест на най-го-
лемия православен празник 
– Великден. Под ръководство-
то на Светла Барякова и Елена 
Калайджиева, по стар обичай, 
учениците замесиха тестото за 
великденските хлябове, като 
символ на Христовото тяло и 

боядисаха яйца, за да почетат 
саможертвата на Спасителя, в 
името на човечеството. Събити-
ето уважи кметът Георги Ико-
номов, който не скри радостта 
си да бъде с децата на Велики 
четвъртък. Елена Калайджиева 
символично положи на челото 
му кръст с червено яйце – тра-
диция, която се изпълнява за 
здраве. Велики четвъртък се 
превърна в истински празник 
на цветове и традиция.

Деца дават 
нов живот 

на традициите
Учители, ученици и родители 

от НУ „Св. Паисий Хилендарски” 

– Банско се насладиха на подгот-
вения спектакъл от школата по 
религия с ръководител Мариана 
Думанова. Децата пяха песни в 
прослава на Христос и предадо-
ха интересни библейски сцени за 
Възкресение. Гости на събитието 
бяха Негово Високопреосвещен-
ство Неврокопски митрополит 

Серафим, кметът Георги Иконо-
мов и Владимир Кушлев – секре-

тар на Община Банско. Митропо-
лит Серафим изрази своя възторг 
от знанията на децата и проследи 
с интерес спектакъла. Поздравът 
му беше насочен към всички да 
бъдат добри, честни и християни. 
Всяко дете получи подарък и бла-
гословия. В своето поздравление 
г-н Георги Икономов благодари 

на децата за удоволствието, кое-
то е преживял заедно с тях и уве-

ри всички, че Общината винаги 
ще подкрепя съществуването на 
школа по религия, защото това 
формира ценни човешки качества 
и показва правилния път на деца-
та към добри дела. В навечерието 
на Великден разбрахме, че силна-
та вяра помага на хората и ги пра-
ви добри, честни християни.

Христос Воскресе – 
светлина, любов и мир 

на всички ни донесе

Шест нови проекта, одобрени 
от Министерството на околна-
та среда и водите, в рамките на 
Нациoналната кампания „Чиста 
околна среда 2019” и обявения 
от МОСВ и ПУДОС конкурс 
„Обичам природата и аз участ-

вам”, ще бъдат реализирани в 
Община Банско. Комисия раз-
гледа и оцени общо 805 проекта 
на общини, кметства и даде зе-
лена светлина на общо 234 про-
екта на стойност до 10 000 лв. 
всеки, насочени към две групи 

участници – общини и кметства 
и държавни и общински учили-
ща и детски градини. 

Проектите, които предстои да 
бъдат осъществени в Община 
Банско са на обща стойност 34 
000 лв.

Шест нови проекта 
стартират в община Банско
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ФОТООКО

организация на учебния про-
цес, столово хранене за всички 
ученици и собствен превоз. Съ-
ветът актуализира и списъка на 
средищните и защитени детски 
градини в Република България, 
като запази статута на защите-
на детска градина „Слънце”, 
село Места, като единствена и 
най-близка детска градина за 
децата от района, с целодневна 
организация на задължително 
предучилищно обучение. Бяха 
разгледани и отчетните доклади 
на читалищата на територията 
на община Банско. Бе приета 
и Общинската програма за за-
крила на детето за 2019 година. 
Общинският съвет отпусна фи-
нансови средства за фолклорна 
група „Пирински бисери”, с 
ръководител Йорданка Чорба-
джийска, за заснемане на ви-
деоклип. Общинарите дадоха 
и зелена светлина за кандидат-
стването по проект „ Органи-
зиране на отдих с участие в 
курсове по избор за потреби-
тели на Защитени жилища от 
Община Банско”. ОБС обособи 
нова Синя зона в града. Съвет-
ниците гласуваха превръщане-
то на участъка при пресечката 
на улица „Бяло море” и улица 
„Никола Вапцаров” в плате-
на зона, поради безразборното 

паркиране на автомобили в този 
участък, което ограничава сво-
бодния достъп на живеещите в 
Старинния квартал с личните 
автомобили. Бе приет и Годиш-
ния план за развитие на социал-
ните услуги в Община Банско за 
2020 година.

Общинският съвет в Банско 
разгледа въпроси, свързани 

с образованието и развитието 
на децата в общината

(Продължение от стр. 1)

празник - Ве-
ликден. Чети-
ри девойки, 
пременени в 
народни но-
сии, раздадо-
ха на всички 
присъстващи 
великденски 
яйца с посла-
ние за здраве, 
дълголетие и 
късмет. Кме-
тът на община 
Банско Геор-
ги Икономов 
поздрави при-
с ъ с т ва щ и т е 
като им по-
жела: “Нека 
в този свят 
празник да 
отправим мо-
литва за мир и благополучие и 

отново да се обърнем към сми-
съла на Възкресението, към ва-

жните неща в живота – любовта 
и разбирателството по между 
ни. Нека светлината на Велик-
ден да възроди вярата и пречис-
ти сърцата и умовете ни. Поже-
лавам на всички живот и здраве. 
Честито Възкресение Христо-
во!“ Традиционно бе проведено 

и състезанието по надчукване с 
Великденски яйца. Много учас-

тници се включиха в надпрева-
рата за голямата награда, която 
тази година грабна деветгодиш-
ният Лазар Пицин. Така на свет-
лия християнски празник, Цен-
тралният площад в Банско бе 
изпълнен с положителни емо-
ции, смях и веселие.

Великден в Банско 
(Продължение от стр. 1)

Причестяване на малки деца от Негово Високопреосвещенство 
Неврокопският митрополит Серафим на пасхална Света 

литургия и традиционното литийно шествие от храм "Света 
Троица" до храм "Св. Св. Апостоли Петър и Павел".
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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

На 10 май Светата ни Църква 
отбелязва едно паметно истори-

ческо събитие - възстановяване-
то на Българската патриаршия. 
На този ден, през 1953 г., Пло-
вдивският митрополит Кирил е 
избран и интронизиран за пръв 
Български патриарх и Софий-
ски митрополит на възстанове-
ната ни Патриаршия. Хилядо-
летната българска история е 
изпълнена с много периоди и 
събития, довели до съдбовен 
прелом в нейния ход, а оттам и в 
бъдещото развитие на държава-
та ни. С особена яркост обаче се 
открояват онези от тях, които са 
положили основите на нашата 
духовност и с това са вписали 
във вечната летопис на времето 
принадлежността на българ-
ския народ към Едната, Света, 
Съборна и Апостолска Църква. 
Боговдъхновеният акт на по-
кръстването ни през 864 - 865 г., 
още в зората на българската 
държавност, и последвалият го 
Златен век на книжовност и 
култура, както и превръщането 
на средновековна България в 
център и разпространител на 
4-та в света писменост - славя-
нобългарската азбука, благода-
рение на която Христовата вяра 
става достояние и на други на-
роди - са крайъгълните камъни 
на българската духовност и 

държавност. Тяхната основа и 
вътрешна спойка в най-голяма 

степен се дължат на Христовата 
църква, която определя модела 
на държавното и общественото 
развитие и управление, строго 
съобразени с Божия порядък в 
света. Така историята на бъл-
гарската държава става нераз-
ривно свързана с историята на 
нейн Българската Православна 
Църква се учредява с решение 
на Вселенския събор от 869 - 
870 г., свикан в Константино-
пол. На 4 март 870 г. Съборът 
решава да се създаде Българска 
архиепископия, подчинена на 
Константинополската църква - 
майка, тъй като тя извършва 
акта на покръстването. Според 
старобългарски паметник от Х 
век, за първи български архие-
пископ е определен Иосиф, кой-
то избира за свое седалище сто-
лицата Плиска. С преместването 
на столицата във Велики Пре-
слав, там се премества и архие-
пископската катедра. Патриар-
шеското достойнство на 
младата Българска църква е 
признато при управлението на 
св. благоверен цар Петър /927 - 
970 г./. Още през есента на 927 
г. по инициатива на българския 
владетел започват преговори с 
Византия, които завършват с 
подписването през октомври на 
30-годишен мирен договор 
между двете страни - т.нар." 
Дълбок мир ". Този договор е 
първият официален документ, 
който признава и утвърждава 
едновременно царската титла 
на българския владетел и патри-
аршеското достойнство на бъл-
гарския духовен глава. Първият 
канонично избран и утвърден 
Български патриарх е Дамян 
(ок.919 г.), който сменя архие-
пископ Леонтий, издигнат за па-
триарх при цар Симеон Първи, 
но не получил необходимото 
признание от останалите хрис-
тиянски църкви. Гибелта на 
Първото българско царство 
през 1018 г. е и първото голямо 
историческо изпитание за бъл-
гарския народ и неговата Църк-
ва. Като покорена страна Бълга-
рия не може да запази 
патриаршеския статут на своята 

Църква. Тя е понижена в ранг на 
архиепископия със седалище в 
Охрид. По изричното настоява-
не на император Василий Втори 
Охридската архиепископия е 
оглавена от български духовник 
- Дебърският архиепископ 
Иоан. След ос-
вобождението 
на българската 
държава при 
Асеневци (1185 
г.), се слага на-
чалото и на въз-
становяването 
на църковната 
независимост. 
Тази първосте-
пенна задача за 
новата царска 
династия отне-
ма доста време 
и среща много 
п р е п я т с т в и я 
най-вече от 
външнополити-
чески характер. Ръкоположени-
ят за нов архиепископ на Тър-
ново - презвитер Василий, 
участвувал активно в антиви-
зантийското въстание от 1185 г., 
не полу-
ч а в а 
призна-
ние от 
н и т о 
една ав-
т о к е -
ф а л н а 
Църква. 
Сключе-
ната на 8 
ноември 
1204 г. 
уния с 
Р и м , 
к о я т о 
цели ед-
н о в р е -
м е н н о 
призна-
ване на 
в л а д е -
телските 
права на 
цар Ка-
лоян и 
издига-
не в пат-
риарше-
ски сан 
на архи-
епископ 
В а с и -
лий, още 
п о в е ч е 
у с л о ж -
нява от-
ношени-
ята с 
остана-
л и т е 
църков-
ни цен-
т р о в е . 
Е д в а 
с л е д 
1231 г., 
при цар 
И о а н 
А с е н 
В т о р и 

настъпва благоприятното време 
за възстановяването на Българ-
ската патриаршия. Царят преус-
тановява отношенията с Латин-
ската империя и слага край на 
унията с Рим. От този момент 
той започва активна дипломати-

ческа дейност за възстановява-
нето на ортодоксалния статут 
на Българската църква и връща-
нето на предишния й патриар-
шески ранг. При променената 

външнополитическа обстанов-
ка и влошените отношения 
между България и латините, ни-
кейският император Иоан Трети 
Дука Ватаци сключва съюзен 
договор с българския цар, насо-
чен срещу Латинската империя. 

По силата на този договор, бъл-
гарският владетел предоставя 
на Никея военна помощ при ус-

Годишнина от възстановяването

(Продължава на стр. 5)
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ПРОДАВАМ 
фризер
Улица 

„Захари Стоянов“ N8
Телефон за връзка: 

0896 007196, 
Надежда Стойчева

на Българската Патриаршия
ловие за признаване автокефал-
ността на Българската църква. 
На специален събор в Лампсак 
през 1235 г. тържествено се обя-
вява независимостта на Българ-
ската църква и възстановяване-
то на нейното патриаршеско 
достойнство, признато още през 
927 г. Българската Патриаршия 
е оглавена от новоизбрания и 
утвърден от Константинопол-
ския патриарх Герман Втори па-
триарх Иоаким Първи. В наве-
черието на османското 

завладяване на Балканите Бъл-
гарската православна църква се 
оказва в състояние на дълбока 
криза. След смъртта на цар 
Иоан Александър през февруа-
ри 1371 г. ефимерното единство 
на страната окончателно се сри-
ва. През 1381 г. видинският вла-
детел Иоан Страцимир отстра-
нява митрополита на Видин под 
предлог, че е ръкоположен от 
Търновския патриарх, и само-
волно подчинява Видинската 
митрополия на Константино-

полската патриаршия. Същото 
прави и добруджанският деспот 
Добротица, като отделя Варнен-
ската митрополия от Търново. 
Българската православна църк-
ва изпада в дълбок разкол. С 
унищожаването на Българското 
царство, около 1401 г. Българ-
ската православна църква за-
губва своята независимост, и в 
канонично отношение става 
подчинена на Константинопол-
ската патриаршия. Част от за-
падните български земи остават 
под юрисдикцията на Охрид-
ската архиепископия и сръбска-

та Ипекска патриаршия, които 
през 1767 г. и 1768 г. също прес-
тават да съществуват. Послед-
ният български патриарх - 
св.Евтимий Търновски, е 
заточен в Бачковския манастир, 
а през 1394 г. оцелялото българ-
ско духовенство е подчинено на 
назначения от Константинопол 
молдовски митрополит Иере-
мия. Висшият клир се заменя 
изцяло с гръцки духовници, а в 
богослужението се въвежда 
гръцкия език. Това положение 
остава непроменено през целия 
период на робството до епохата 
на Възраждането. Падането на 
България под турско робство 
съществено променя ролята и 
мястото на вярата и Църквата в 
живота на българския народ. 
Именно през този период рели-
гиозната принадлежност започ-
ва да се отъждествява с на-
родностната, българската 
принадлежност. Утвърждаване-
то на християнската вяра за 

най-характерен белег на бъл-
гарската народност неминуемо 
довежда и до засилване ролята 
на Православната църква, като 
основен фактор за поддържане 
на народностния дух и 
самосъзнание. Въпреки 
липсата на държавна и 
църковна организация, 
въпреки унищожените 
стотици храмове и мана-
стири, българското духо-
венство остава стожер и 
духовен водач на своя на-
род. То е и най-сигурната 
преграда срещу всички 
опити за ислямизиране. 
През целия период на 
робството българското 
духовенство поддържа 
жив не само спомена за 
държавността, но и за не-
зависимата Българска 
патриаршия. С това 
по-късно, през ХIХ в., то 
дава един от най-важни-
те аргументи в борбата за въз-
становяване независимостта на 
Българската православна църк-
ва - като наследница на Пре-
славската и Търновската патри-
аршии. Така, в края на ХVIII и 
началото на ХIХ в., естествено 
и постепенно се оформя идеята, 
че църковната независимост ще 
постави начало-
то и на полити-
ческата незави-
симост на 
българския на-
род. Началото на 
църковната бор-
ба за независи-
мост се поставя 
с първоначално 
изолирани опи-
ти за замяна на 
гръцките влади-
ци с български. 
Първият такъв 
акт е във Враца, 
където през 1824 
г. врачани, под 
ръководството 
на Димитраки 
Хаджитошев, се 
опитват да сме-
нят гръцкия вла-
дика Методий. 
Подобни съби-
тия следват през 
1825 г. в Скопие, 
а през 1829 г. в 
Самоков. В тези 
начални усилия 
се включва и го-
лямата Търнов-
ска епархия. На-
чело на борбата 
там застават ви-
дни местни ду-
ховници и учи-
тели, сред които 
изпъкват архи-
мандрит Илари-
он Михайловски 
/по-късно епис-
коп Макари-
ополски/, Нео-
фит Бозвели и 
Петко Славей-
ков. В резултат 

на дългогодишни усилия те съз-
дават в Цариград център за ор-
ганизирана църковна борба. 
През 1844 г. към Високата порта 
са отправени следните искания 

на българската общественост : 
1. В българските епархии само-
то население да избира българи 
за владици. 2. Богослуженията 
да се извършват на български 
език. 3. Владиците да не отку-
пуват сана си от властите, а да 
им се изплаща заплата. 4. Да се 
избере лице, което да предста-

влява българите пред Високата 
порта. 5. Да се разреши на бъл-
гарите да имат своя църква в 
Цариград, и да издават свой 
църковен вестник. Резултатът 

от тези смели искания е реше-
нието на Константинополската 
патриаршия да изпрати на зато-
чение в Света гора двамата ду-
ховници. През 1848 г. Неофит 
Бозвели умира в Хилендарския 
манастир, а архимандрит Ила-
рион се завръща в Цариград 
едва през 1850 година.

(Продължение от стр. 4)
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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 93000

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 ФОТООКО

КАША ОТ КОПРИВА 

С ЯЙЦА НА ОЧИ
06 МАЙ

Площад „Независимост“ 
– гр. Добринище

„Гергьовски люлки“ – въз-
раждане на традицията

06 МАЙ

Площад – с. Места

Честване празника на с. 
Места 

09 МАЙ

Читалище „Н. Вапцаров“

Честване на Деня на Европа

11-12 МАЙ

Централен площад „Н. 
Вапцаров“

15-ти парад на ретро авто-
мобили

18 МАЙ 

Музеен комплекс – Банско

Международен ден на му-
зеите

М. МАЙ

Музеен комплекс – Банско

Европейска нощ на музеите

М. МАЙ

Музеен комплекс – Банско

Честване 85 години от смър-
тта на Серафим Иванов Боя-
нов (1863-1934) – просветен 
деец и фолклорист/

М. МАЙ

Музеен комплекс – Банско

Честване 145 години от 
рождението на Димитър Г. 
Молеров (1874-1961)

М. МАЙ

Музеен комплекс – Банско

Честване 140 години от 
рождението на проф. Кон-
стантин Стефанов

Културен 
календар 

на община 
Банско

Необходими продукти
400-500 г коприва
4-5 с.л. олио
3-4 с.л. брашно
сол
чесън (стар или пресен)
4-8 бр. яйца
50-60 г масло
1 ч.л. червен пипер

Начин на приготвяне

Копривата се измива ху-
баво, сварява се в подсолена 
вода, отцежда се от водата и 
се нарязва на ситно. Брашно-
то се запържва в олиото до 
леко зачервяване, прибавя се 
нарязаната коприва и се на-
лива от копривената отвара 
до получаване гъстотата на 
каша. Опитва се на сол. След 
като поври няколко минути, 

се прибавя скълцания стар 
или ситно нарязания пресен 
чесън и се маха от огъня.

Яйцата се счупват от ниско 
в съд с вряща, леко подсолена 
вода и се варят до побеляване 
на белтъка. 

Изваждат се с решетеста 
лъжица и се поставят вър-
ху кашата в чиниите за сер-
виране (по 1 или 2 яйца на 

порция). Поливат се със сго-
рещеното масло, оцветено с 
червен пипер.

* Яйцата може и да се за-
пържат на очи. След това в 
останалото в тигана масло 
леко се запържва червения 
пипер и се поливат.

* Кашата може да се на-
прави и през зимата, със из-
сушена коприва.

В Благоевград се проведе XI Областно със-
тезание по информационни технологии 

„Чуден свят”. Тази година темата беше: 
„Обичам да чета, обичам да мечтая”. От 

Начално училище „Св. Паисий Хилендарски” 
участваха учениците от IV клас Мирослава 
Докторова, Цветина Кушлева и Цветелина 
Дурчова, които се представиха достойно и 

получиха награди.
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Не правете прибързани стъпки и не 
се поддавайте на наплива от емоции. 
Преди всичко обмислете ситуацията 
докрай и подхождайте към делата си 
критично, отделяйки възможното от 
невъзможното. Служебни ядове.

Време е да се преустройвате. Пред-
чувствието никога не ви е лъгало, послу-
шайте вътрешния си глас и сега. Не става 
дума за обичайните делнични проблеми, а 
за нещо със специално значение за вас. Не 
е време за професионални инициативи.

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.

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 
друго, освен търпеливо да изчакате 
по-добро време. Домашни тревоги.

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

Най-сетне смисълът на конкретен 
проблем се изяснява и вече сте наясно 
не само с развитието на нещата, но и с 
бъдещите тенденции. Става дума както 
за работата, така и за лични дела. Ожи-
вление има и в любовта.

Моментът е важен за бъдещето на ваш 
проект. Затова нека вашата вяра прерасне 
в дълбока увереност и нагласата за победа 
ще ви отведе до целта. На подкрепа обаче 
не разчитайте, за да не останете разочаро-
вани. Желани домашни новости.

Помислете дали имате достатъчно 
търпение и издръжливост да доведете за-
мисленото докрай. Също, дали сте взели 
под внимание всички детайли и възмож-
ни усложнения. За едни ядовете са слу-
жебни, за други-административни.

Не се впускайте в рисковани спеку-
лации. От вас се искат хладнокръвие и 
трезва мисъл, така че бъдете нащрек и 
не се увличайте прекомерно. И в рабо-
тата, и в личния живот дръжте умере-
ната линия.

Моментът не е подходящ да прокарва-
те своите инициативи. Не бързайте, осо-
бено ако не сте напълно уверени в пра-
вилността на начинанията си. Постарайте 
се да подходите към нещата трезво и без 
предубеждение.

На пръв поглед нещата около вас са в 
рамките на познатото и едва ли крият из-
ненади, но въпреки това бъдете нащрек. 
Периодът е изпълнен както с хубави, така 
и с неприятни емоции, затова дръжте 
умерената линия.

Не изпреварвайте събитията. Оставе-
те нещата да следват естествения си ход. 
Бъдете практични и не се впускайте в 
авантюристични начинания. Днешните 
новини са противоречиви, старайте се да 
поддържате обективен поглед.

6 † Св. вмчк Георги Победоносец. Св. прав. Иов Многострадал-
ни (Гергьовден) Света София Премъдрост Божия (Тип. с. 271, т. 5 )

7 Св. мчк Акакий. Св. Авив, еп. Некрески
8 * Св. ап. и ев. Йоан Богослов. Преп. Арсений Велики (Тип. с. 296, 

т. 4)
9 * Св. прор. Исаия. Св. мчк Христофор. Пренасяне мощите на св. 

Николай Мирликийски Чудотворец. Събор на св. Новоселски мъчени-
ци (Тип. с. 303, т. 2, редът е като Тип. с. 296, т. 4)

10 * Св. ап. Симон Зилот. Възстановяване на Българската патри-
аршия (Службата е полиелейна)

11 † Св. равноапостолни Методий и Кирил. Св. свщмчк Мокий 
(Отдание на Томина неделя) (Тип. с. 309, т. 5)

12 † 3 Неделя след Пасха на св. Мироносици. Св. Епифаний, еп. 
Кипърски и св. Герман, патриарх Константинополски. Св. свщмчк Ер-
моген, патр. Московски. Гл. 2, утр. ев. 4, ап. Деян. 6:1-7 (с. 16), лит. ев. 
Мк 15:43-16:8 (Тип. с. 462)



8ЩРАК!

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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