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БАНСКАЛИИ

С голям интерес бе посрещ-
ната изложбата „Поезия в 
слова и цветове” на Здравка 
Русева. На откриването при-
състваха творци-поети и ху-
дожници от града, приятели на 
художничката, почитатели на 
нейното изкуство от страната 
и чужбина, ученици от Лят-
ната школа по изобразително 
изкуство, в която тя е препо-

давател. Акцент в изложбата 
са картини на авторката, от 
които други поети са почерпи-
ли вдъхновение и са написали 
поетични текстове към тях, а 
също и стихове, които Здрав-
ка Русева е написала по свои 
картини. Темата за Банско е 
една от основните, не само в 

Изложба „Поезия в слова 
и цветове“ на Здравка Русева

(Продължава на стр. 3)

Година след юбилей-
ното издание на меж-
дународния турнир по 
футбол за деца "Евима 
къп", Банско отново се 
превърна във футболна 
столица. Най-силния 
детски футболен турнир 
в България премина при 
безупречна организа-
ция, с много футбол и 
страхотно настроение. 
Изиграха се над 240 
мача на общо 10 терена 
в които всеки отбор по-
каза сериозната си под-
готовка и завидни тех-

Кметът на община Банско 
посрещна хиляди бъдещи 

надежди на футбола

(Продължава на стр. 3)

Златното мо-
миче на Банско 
от таекуондо 
клуб "Хоук" 
Банско е новия 
световен шам-
пион в дисци-
плината спаринг 
до 58 кг. при де-
войки младша 
възраст. Катрин 
изигра пет сре-
щи срещу опо-
нентките си от 
Гърция, Корея, 
Русия и Есто-
ния, всичките с 
победи, които я 
правят абсолю-
тен шампион на 
тазгодишното 
Световно пър-
венство по тае-
куон-до в Пло-
вдив 2019. 

Гордеем се с 
теб, Катрин!

Банско ликува
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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

Николай Бизев е роден в Бан-
ско, но работи в София като ИТ 
специалист. От малък се зани-
мава с рисуване и през години-
те, за лично удовлетворение е 
оставил "печати" на различни 
места в родния си град като ба-
рове, хотели, ски гардероби и 
други. Поредното му вдъхнове-
ние идва, когато се връща в Бан-
ско през уикендите и "разпуска" 
в местния тенис клуб. Стените 
в залата сами го "канят" да ги 
превърне в картини и той прави 
проект с име Тоp Spin - Bansko" 
с помощта на който печели 
спонсорство за бои и материали 
от магазини "На тъмно". 

След няколко публикации в 
сайтове, намира и поддръжни-
ци на своята идея и с още двама 
любители на изобразителното 
изкуство, правят от скучната 
зелена зала на клуб "Джангал" 
място, в което деца и младежи 
да се чувстват по-уютно от вся-
кога. Уличните графити вина-
ги са привличали със стила си 
младите хора и са действали 
енергизиращо, когато в тях при-
съства темата "спорт" и това е 
водещата линия за начинание-
то. Освен труда си, Николай 
събира от познати голямо коли-
чество хилки за тенис на маса, 
които дарява на клуба. Той каза, 
че прави всичко за децата, за 
младите, които да се чувстват 

специални и да тренират с по-
вече усмивка и желание в тази 
зала. 

На 6-ти октомври вратите на 
клуб "Джангал" ще се отворят 
за турнир по тенис на маса, кой-
то ще бъде открит от кмета на 
Община Банско - Георги Иконо-
мов и на който официално ще 
бъдат представени рисунките 
по стените. Когато искаш да 
оставиш следа, намираш начин 
със сърце.

Банскалия изрисува 
стените на залата 

на тенис клуб 
„Джангал“ – Банско

Стремеж", "Вик" и "Прозор-
ци" са новите мраморни творби 

от проекта "С поглед към небе-
то", които баха поставени в зе-
лените площи на кръстовището 
до долния мост в Банско. Док-
торанти от катедра "Скулптура" 
на Великотърновския универси-
тет „Св. Св. Кирил и Методий”, 

за четвърта година доприна-
сят за красивия облик на гра-

да. Скулптурният симпозиум 
включва общо пет произведе-
ния на млади автори. Поканени-
те от Общината тази година са 
Иван Николов, Найден Колев, 
Петър Кондев, създатели на 
първите три, Николай Стоянов с 

"Майка" и Красимир Методиев 
с "Каменни цветя". Творбите на 

младите скулптори ще одухо-
творяват пространството в края 
на пешеходната алея. Банско 
продължава да вдъхновява нови 
творци, които оставят следи във 
времето и впечатляващата му 
история. 

Банско – територията
на духа 
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журналистическите материали 
на авторката, но и в нейното 
поетично и художествено твор-
чество от по-ранния й период 
(1993-1997 година). По време 
на официалното откриване на 
изложбата, Гълабица Тодева 
представи част от поетичния 
цикъл за Банско от същия твор-
чески период на Здравка Русева 
и нейни живописни творби на 
стария град. Поетичният цикъл 
за Пирин планина е отличен с 
награда на XVIII-я Междунаро-
ден фестивал „Мелнишки вече-
ри на поезията-2017”. На него 
художничката е посветила две 
от най-новите си картини с пла-
нински пейзажи. В изложбата е 
представена отново и картината 
„Цветна експресия”. Заедно със 
стихотворението „Експресия” 
към нея, тя донесе международ-
но признание на авторката през 
миналата година. На фестивала 
„АРТ- ПОЕЗИЯ” в Централния 
дом на художника в Москва (Ру-
сия), картината бе класирана на 
второ място в Международния 
конкурс по абстрактна живопис 
- категория „Концептуализъм”. 
Интерес предизвика и картина-
та „Огледален образ”. На нея 
художничката е нарисувала 
своята стихосбирка, която се 
подготвя за печат.

Изложба 
„Поезия 
в слова 

и цветове“ 
на Здравка

Русева
(Продължение от стр. 1)

нически умения!
Специални гос-

ти на церемонията 
по награждаване 
"Евима къп - 2019” 
, бяха Георги Ико-
номов – кмет на 
община Банско и 
Петър Михтарски 
- оставил трайна 
следа в българския 
футбол. 

Икономов по-
жела на децата 
от отборите на 
България, Север-
на Македония, 
Ливан, Сърбия и 
Румъния, здраве, 

усърдие и да помнят, че за да ус-
пяват трябва да са част от един 
силен и сплотен отбор.

Кметът връчи индивидуални-
те призове за най-добри вратар 
и полузащитник в различните 
възрасти и награди с купи и 
медали шампионите от набор 
2012. Община Банско направи 
своя финален подарък с песен-
та We are the champions, в из-
пълнение на малките таланти 
от лятна музикалната школа на 
Марин Бърдарев, в унисон с 
който към небето излетяха ба-
лони с цветовете на българския 
трибагреник. 

Надяваме се, че първото офи-
циално награждаване на град-
ския площад да се превърне в 
една бъдеща традиция в турни-
рите на Евима къп.

Кметът на
община Банско 

посрещна
хиляди 

бъдещи надежди 
на футбола

(Продължение 
от стр. 1)

В тържествената зала се про-
веде концертът "Спомен от 

лятото". В него взеха участие 
възпитаници от класовете по 
пиано, с преподавател Марина 
Иванова и по народно пеене и 
народни инструменти, с препо-
давател Димитър Касапинов. В 
дългите летни дни - след игрите 

на открито, походите в планина-
та и бризът на морето, за обича-

щите музика деца, чита-
лище "Никола Вапцаров" 
бе мястото да развиват 
таланта си. Малките пи-
анисти изпълниха творби 
на Андрей Стоянов, Па-
рашкев Хаджиев, Шос-

такович, Бах, Брамс и други, а 
Катерина Юнчова, Медина Ор-

цева и Валентина 
Дурчова огласиха 
залата с прекрас-
ните си гласове, 
под съпровода на 

оркестър "Банска младост". С 
изпълненията си, младите даро-
вания на Банско доказаха, че за 
обичащите изкуството няма по-
чивен ден или ваканция, защото 
всеки ден, докоснат от музиката 
е прекрасен.

Децата от музикалната школа при 
читалище „Никола Вапцаров“ – 

Банско, изпратиха лятото с музика 
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Четенето е може би най-ва-
жното умение, което трябва да 
усвои всеки първокласник. Като 
техника то се учи в училище, но 
любовта към него се възпитава 
вкъщи още от най-ранно дет-

ство. И тук голяма роля имат ро-
дителите - ако редовно четат на 
децата си приказка за лека нощ, 
ако им подаряват книжки за 
рождени дни и за други празни-
ци, ако ги водят в библиотеки и 

книжарници, ако ги окуражават 
да разговарят и обсъждат при-
казки, случки, книжки и филм-
чета, то няма как децата да не 
заобичат словото. Този извод се 
прави в новото издание на На-

ръчника за родители "Добре до-
шли в първи клас", подготвено 
за поредна година от асоциаци-
ята "Родители" за семействата, 
които ще имат първокласници 
в новата 2019/2020 учебна годи-

на, съобщава БТА.

РОДИТЕЛИТЕ ТРЯБВА 
ДА НАСЪРЧАВАТ ПЪРВО-
КЛАСНИЦИТЕ ДА ЧЕТАТ 

НА ГЛАС ВСИЧКО, КОЕТО 

ПОПАДНЕ ПРЕД ОЧИТЕ 
ИМ - КНИГИ, ТАБЕЛИ, 

БИЛБОРДОВЕ

За начинаещите читатели - за 
първокласниците, са подходя-
щи книгите с едър шрифт и с 
красиви илюстрации. Ако дете-
то предпочита да чете нещо раз-
лично от това, което сте му из-
брали, не го спирайте. Важното 
е да получава удоволствие от 
четенето. Направете библиоте-
ка в стаята му - нека книгите са 
му винаги под ръка. Не проти-
вопоставяйте четенето на дру-
ги любими занимания. Четете 
приказки в стихове. Римите и 
ритъмът помагат на детето да 
запомни текста и лесно да го 
следи с поглед. Четете по двой-
ки - родителят и детето се реду-
ват да четат интересна история, 
разказ, приказка. Четете всичко, 
каквото ви попадне пред очите: 
надписи по табели, билбордо-
ве, менюта, готварски рецепти, 
етикети в магазините, съветват 
родителите експертите, подгот-
вили наръчника за първоклас-

Най-важното умение за всеки първолак: четенето

(Продължава на стр. 5)
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Най-важното умение за всеки първолак: четенето
ниците.

Насърчавайте четенето на 
глас. Включвайте технологи-
ите - покажете на детето, че 
електронните устройства не са 
само за забавление! Намерете 

различни сайтове и приложения 
за смарт устройства за учене на 
цифри и букви, за забавни уп-
ражнения по четене - съветват 
специалистите.

ТРЯБВА РОДИТЕЛИТЕ ДА 
ПОМОГНАТ НА ПЪРВО-
КЛАСНИКА ПИСАНЕТО 
МУ ДА СЕ ПРЕВЪРНЕ В 

ИГРА - ДЕТЕТО ДА ИЗМИС-
ЛЯ ДУМИ С 3 ИЛИ 5 БУК-

ВИ И ДА ГИ ИЗПИСВА

Все повече хора смятат, че ръ-
кописните текстове в тетрадки-
те скоро ще са част от минало-
то, а за краснопис ще се говори 
само в старите романи. Дали ще 
се случи точно така, не се знае, 
но, така или иначе, на детето в 
първи клас му предстои да мине 
през овладяването на писането. 
Трудностите често произтичат 
от факта, че вкостяването на 
китката при децата на тази въз-
раст още не е завършило и това 
води до бърза умора при писа-
не и влошаване на краснописа, 
се посочва в наръчника. И се 
отбелязва, че понякога колкото 
повече пишат децата, толкова 
по-нечетливо и грозно става 
написаното. Затова експертите 
препоръчват - кратка почивка, 
която би могла да подобри писа-
нето на детето за няколко мину-
ти, но не бива и да се прекалява 
с упражненията.

Родителите трябва да се опи-
тат да превърнат писането в игра 
- да накарат детето да измисля 

колкото се може повече думи с 
3 или 5 букви и да ги записва 
или пък да напише имената на 
своите любими герои от филми 
и книги. Ако въпреки всичките 
усилия детето продължава да не 
изписва правилно буквите, да 

ги струпва една върху друга, да 
се затруднява прекалено много 
- потърсете консултация с очен 
лекар, с логопед и невролог, съ-
ветват експертите.

В наръчника се отбелязва, че 
ако водещата ръка на детето е 
лявата - място за притеснение 
няма. Това не е болест, нито на-
рушение. Насилствената смяна 
на водещата ръка може да има 
неблагоприятни последствия 
върху хармоничното развитие 
на личността, тъй като прека-
леният натиск за ползване на 
дясната ръка може да доведе до 
излишен стрес. Ако вашето дете 
пише с лявата ръка, предупре-
дете учителя и споделете какво 
може да прави добре то - напри-
мер няма проблем с писането и 
рисуването, но не може да реже 
добре с ножица. Така в училище 
ще знаят какво да направят, за 
да му помогнат да усъвършен-
ства уменията си. А родителите 
може да осигурят на детето спе-
циализирани пособия - напри-
мер ножица за работа с лявата 
ръка.

КАК ДЕТЕТО МОЖЕ ДА 
РАЗВИЕ МАТЕМАТИЧЕ-

СКИТЕ СИ СПОСОБ-
НОСТИ?

Често родителите споделят, че 
детето им не се справя с матема-
тиката. Това може да се превър-
не в сериозен проблем, защото 
децата се нуждаят от стабилни 
знания по този предмет, за да 
успеят в по-горните класове, в 

университета и да имат повече 
възможности за избор на ка-
риера. Затова намерете начин 
да превърнете математиката в 
част от всекидневния живот на 
детето. Окуражавайте го да из-
ползва числата и аритметични-

те действия в различни дейнос-
ти от ежедневието - да преброи 
чиниите на масата, да напаза-
рува стоки за определена сума, 
да сметне колко още картофа 
трябват. Така детето започва да 
разбира смисъла от усвояване-
то на математическите знания 
- съветват родителите авторите 
на наръчника. И препоръчват на 
родителите да накарат детето да 
сортира различни предмети и да 
преброи по колко има от всеки 
вид.

Децата трябва да се научат да 
пишат четливо числата, защото 
25% от всички грешки в реша-
ването на математически зада-
чи се дължат на нечетливото 
писане. Обяснете на детето как 
да решава задачи. Създайте му 
навик да прочита условието на 
задачата няколко пъти. Научете 
го и в най-сложната задача да 
разпознава отделните части, с 
които може да се справи стъпка 
по стъпка. Научете го как да ре-
шава задачи наум. Решаването 
наум помага за автоматизиране-
то на някои действия.

Включете новите техноло-
гии активно в усвояването на 
математиката - има достатъчно 
образователни математически 
игри, с които детето може едно-
временно да се забавлява и учи, 
докато ползва телефон, таблет 
или компютър. Насърчавайте 
пространственото и логическо-
то мислене у детето чрез за-
бавни игри - като шах, судоку, 
танграми, пъзели, съветват ро-
дителите експертите.

КАКЪВ МОБИЛЕН ТЕЛЕ-
ФОН ТРЯБВА ДА КУПЯТ 

РОДИТЕЛИТЕ НА СВОИТЕ 
ПЪРВОКЛАСНИЦИ?

В реда на нещата е родители-

те да искат да имат информация 
за това, което се случва с детето, 
докато е в училище. Мобилният 
телефон е един от възможните 
отговори на тази нужда. Важно 

е обаче да прецените плюсовете 
и минусите, когато взимате ре-
шение относно това дали и ка-
къв телефон да дадете на дете-
то. Едно от предимствата то да 
има телефон в първи клас е, че 
така имате връзка и знаете как е, 

къде е и какво се случва 
с него. Имайте предвид 
обаче, че по правило из-
ползването на телефон 
по време на час е забра-
нено, така че трябва да се 
съобразявате с графика 
на междучасията, за да 
звъните на детето, съвет-
ват експертите.

Рисковете от това дете-
то да има "умен" телефон 
в първи клас са устрой-
ството да бъде изгубено, 
повредено или открадна-
то. Ако устройството е 
ценно, то това повишава 
страха и притесненията 
на детето, а и на роди-
телите. Ако все пак ре-
шите да дадете "умен" 
телефон на детето, добре 
е това да бъде възможно 
най-евтиният модел. Де-
цата в тази възраст все 
още лесно се разсейват, 
което прави загубата на 
вещи по-вероятна. Не за-
бравяйте, че достъпът до 
интернет е допълнително 
изкушение за децата, кое-
то разпилява вниманието 
им в клас. Ето защо, ако 

устройството позволява, препо-
ръчваме поне в първи клас то да 
е с ограничено ползване и де-
тето да няма реален достъп до 
интернет. 

(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

МИШ-МАШ НА ФУРНА

ЮЛИ- СЕПТЕМВРИ

Посетителски информа-

ционен център

Културни вечери „Традиции 

и изкуство”

ЮЛИ-СЕПТЕМВРИ

Площад „Независимост”- 

гр. Добринище”

„Добринищко лято 2019” – 

мероприятия всяка съботна 

вечер

22 СЕПТЕМВРИ

Паметник „Банско помни 

героите”

Честване на 111 години от 

обявяване Независимостта на 

България-съвместна проява 

на Община Банско, Музеен 

комплекс и читалище „Никола 

Вапцаров”

22 СЕПТЕМВРИ

Площад „Независимост”- 

гр. Добринище

Прояви по случай празника 

на гр. Добринище

М. СЕПТЕМВРИ

Читалище „Н. Вапцаров“ 

Открит урок по повод 100 

години от рождението на Ни-

колай Хайтов

01 ОКТОМВРИ

Читалище „Иван Кюлев 

1996”- с. Места 

Честване - Ден на възраст-

ните хора

01-05 ОКТОМВРИ

Тържества по случай праз-

ника на гр. Банско - 5 октом-

ври – 107 години от Освобож-

дението на Банско от турско 

робство-концерти, срещи, из-

ложби и др.-съвместни проя-

ви на Община Банско, Музеен 

комплекс-Банско и читалище 

„Никола Вапцаров”; Кон-

церт-спектакъл „Светилник 

под гордия „Пирин”

Културен 
календар 

на община 
Банско

Необходими продукти
2 глави лук
2 глави чесън
1.5 кг чушки
1 кг домати
400 г сирене

250 г кашкавал
5 бр. яйца
150-200 мл олио
2 с.л. брашно
1/2 връзка магданоз
сол, черен пипер, 2 ч.л. сух 

чесън

Начин на приготвяне
Обелете и нарежете на 

филийки скилидките чесън. 
Запържете до златисто в оли-
ото. Добавете пипера (чуш-
ките) и лука, нарязани на 
парченца. Оставете да се за-

душат докато омекнат. Наре-
жете на по-едри парчета обе-
лените домати. Прецедете 
нарязаното домати през гев-
гир. В тава сложете зеленчу-
ковата смес и доматите. Раз-

бъркайте 
и печете 
на умере-
на темпе-
ратура на 
н а й - д о -
л н а т а 
скара на 
фурната, 
д о к а т о 
соса се 
по изпари 
и зелен-
ч у ц и т е 

омекнат. Добавете сиренето, 
нарязано на кубчета и запе-
чете за още 15 минути. Под-
правете сместа с черен пи-
пер и сол. Разбийте яйцата с 
брашното и ги добавете към 
сместа в тавата. Разбъркайте 
и поръсете с настърган каш-
кавал, магданоз и сух чесън. 
Върнете обратно във фурна-
та на най- горната скара, да 
се запече кашкавала. Под-
несете поръсено с магданоз 
и нарязани на ситно пера от 
зелен лук.

Продължават демонстрациите по плетене 
на шушони и българска бродерия пред Посе-

тителския информационен център - Банско.
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Гответе резервен вариант и не се 
ядосвайте, ако нещата не се получа-
ват според очакванията ви. Главното, 
което ви е необходимо сега, е пълна 
почивка от всичко и от всички. Съби-
райте сили за нови подвизи.

Ако ви гнети нещо, по-добре теглете 
черта на настоящата ситуация. Нека всич-
ки се убедят, че повече не сте склонни да 
търпите ограничения. Така ще отворите 
път на новото, а то винаги е преизпълнено 
с много възможности. 

Време е да се захванете с разрешава-
нето на проблемите си. Хубавото е, че 
сте поели инициатива и повече не сте 
склонни да търпите някои неща. Явно, 
сега у вас е узрял план за по-нататъшни 
действия.

Настъпва моментът да заемете страна и 
ясно и категорично да изразите своето мне-
ние. Само такава безкомпромисна стъпка 
ще ви донесе така жадуваната свобода. 
Едни ще пътуват, за други най-важни са 
домашни проекти. 

Има някои неща, за които няма как 
повече да си затваряте очите. Помислете 
дали не сте в капан на собствените си за-
блуди или ситуацията действително е та-
кава, че изисква съответни мерки. Вкъщи 
очаквайте посещение. 

Ако ситуацията ви внушава опасения, 
по-добре заемете неутрална позиция 
и не се втурвайте безразсъдно напред. 
Събирайте сили за следващи крачки. А в 
интимен план е време да изясните свои-
те истински потребности. 

Не изпреварвайте събитията. Оста-
вете нещата да следват естествения си 
ход. Бъдете практични и не се впус-
кайте в авантюристични начинания. 
Има си време за всичко. Засега карайте 
по-кротко. 

Тренирайте интуицията си, анали-
зирайки текущата ситуация и не бъдете 
нетърпеливи. Нещата следват своя ес-
тествен ход, дори и да се наложи да се 
откажете от нещо, към вас идва друго 
по-интересно. 

Провалени уговорки, отложени пъту-
вания и неочакван развой на събитията 
– ето такава е вашата неделя. Така че гот-
вете резервен вариант и не се ядосвайте, 
скоро ще имате възможност да осъщест-
вите замисленото. 

Намирате се в период на раздяла 
със старото. Така ще можете да усети-
те собствената си независимост и да се 
подготвите за новото, което ви очаква. 
Естествено става дума за лични дела, 
също и за любовта. 

Всичко е във ваши ръце. Така че на-
правете решаващата крачка и не се без-
покойте. Целта е близко. А ако ситуация-
та налага, покажете своето великодушие. 
Жестът няма да бъде забравен, а и вие ще 
се почувствате доволни.

Отнасяте се към ставащото миролю-
биво и добронамерено, ясни са ви всички 
страни на ситуацията и спокойно гледате 
напред. Ето защо смело можете да се на-
строите за радостни и приятни усещания 
и те няма да закъснеят. 

9 Св. праведни богоотци Йоаким и Анна. Св. мчк Севириан
10 Св. мчци Минодора, Митродора и Нимфодора
11 Преп. Теодора Александрийска
12 Св. свщмчк Автоном (Отдание на Рождество Богородично) 

(Тип. с. 75)
13 Св. свщмчк Корнилий стотник (Предпр. на Въздвижение на 

Честния Кръст) (Тип. с. 76)

14 † Въздвижение на Св. Кръст Господен (Кръстовден) (Пост) 
(Тип. с. 77-81)

15 † Неделя след Въздвижение. Св. вмчк Никита. Преп. Филотей. 
Св. мчк Леонид. Гл. 4, утр. ев. 2, ап. Гал. 2:16-20 (с. 381), лит. ев. Мк 
8:34-9:1 (Тип. с. 82)
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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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