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Природа, 
Традиции, 
Модерност

Вълнуващ концерт изне-
соха възпитаниците на Ма-
рин Бърдарев от Школата 
по народно пеене и народни 
инструменти към общин-
ската програма „Детско 
лято 2018”. Под вдъхновя-
ващия надслов „С музиката 
аз летя”, малките музиканти 
свириха и пяха съвместно с 
гост изпълнителите Клавдия 
Драганова - музикален педа-
гог в международна гимна-
зия "Проф. д-р В. Златарски" 
- град София, Ганчо Гавазов 
- диригент на Представи-
телен хор към Национално 
училище за фолклорни изку-
ства "Широка лъка" и Петър 

Вълнуващ концерт изнесоха
възпитаниците на Марин Бърдарев                                                   

(Продължава на стр. 3)

Една от емблематичните 
улици в град Банско - „Гоце 
Делчев“, бе открита офици-
ално на големия християнски 
празник „Успение Богородич-
но“. Стотици жители на града 
се включиха в официалната 

церемония по освещаването й 
и с това демонстрираха своето 
одобрение към направеното.

Кметът Георги Икономов 
приветства събралото се мно-
жество и сподели с тях удо-
влетвореността си от изграж-

дането на улицата: „Близо 30 
години хората, живеещи на 
тази улица очакваха с надеж-
да едно кално и прашно прос-
транство, обрасло с бурени, 

Улица „Гоце Делчев“ 
в Банско бе официално открита

(Продължава на стр. 2)
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да бъде изградено. Започнахме 
през 2013 година, когато прове-
дохме обществено обсъждане 
с живеещите на улицата. Из-
слушахме тяхното виждане и 
разработихме идейния проект 
в съответствие с желанието им. 
През март 2015 година направи-
хме първата копка, като разде-
лихме обекта на три участъка. 
Последователно и търпеливо 
изграждахме пространството 
като пешеходна зона, в типич-
ния архитектурен стил за града, 
с красив паваж, характерните 
вади, с мостчета и кътове за от-
дих и игра за децата. Отне ни 
три години и 3 600 000 лева, за 
да създадем тази красива град-
ска зона. Едва 350 000 лева са 
средствата, които получихме 
целево от държавната хазна. 
Останалото финансирахме от 
общинския бюджет. Защо го 
подчертавам? Защото са мал-
ко градовете от нашия мащаб, 
които съумяват да изградят от 
нулата един такъв мащабен 
проект, без да разчитат на фи-
нансиране от европейски или 
национални програми. Защото 
е ярко доказателство, че упо-
ритостта и последователността 
винаги дават резултат“ заяви 
той преди да пререже лентата. 
Градоначалникът бе придружен 
от своя екип, председателя на 
Общинския съвет – Петър Ба-
ряков, народния представител 
Александър Мацурев, общин-
ски съветници и представители 
на фирмите – изпълнители на 
обекта. 

Едновременно с откриването 
на улицата, бе осветена и нова 
чешма, изградена със средства 
на хората, родени през 1968 
година. Навършилите златна-
та възраст, сред които и сами-
ят Икономов, спазиха стария 
български обичай да изградят 
чешма, която да остане за поко-
ленията. Тя също е разположена 
на кокетната улица и ще утолява 
жаждата на минувачите.

Улица „Гоце Делчев“ 
в Банско бе официално открита

(Продължение от стр. 1)

На 23 август (четвъртък), 
площад “Никола Вапцаров” в 
Банско се превръна в сцена за 
класическа музика. За девета 
поредна година градът се из-
пълни с ценители на красивото 

изкуство от България и чужби-
на. Организаторите от Общи-
на Банско, Кемпински Хотел 
Гранд Арена Банско и Монте 
Мюзик бяха избрали разноо-
бразна програма за всяка една 
от фестивалните вечери. Откри-
ването на Банско Опера Фест 
направи състава на Държавна 
опера Стара Загора с концер-

та “Класиката среща АББА”. 
Най-големите хитове на по-
пулярната формация звучаха 
в класически аранжимент и в 
изпълнение на дует “Мания”. 
Дирижира брилянтния Найден 
Тодоров, който застана зад ди-
ригентския пулт и на следващия 
ден – 24 август (петък), когато 
Старозагорска опера представи 
“Бохеми”. Сценичната адапта-
ция е на Славчо Николов, а сред 
солистите открихме имената 
на Милен Божков, Руси Ников, 
Нина Божков и Ивайло Джуров. 
Операта „Бохеми“ е написана 
по либретото на Луиджи Или-
ка и Джузепе Джакоза, които са 
либретисти на голяма част от 

оперите на Пучини. Либретото 
е базирано на новелите „Сцени 
из живота на бохемите“ от Анри 
Мюрже. Темите в “Бохеми” са 
актуални и днес – младежкия 
дух и желанието за промени във 

всеки един от нас винаги са на 
дневен ред. Съботната вечер (25 
август), традиционно бе отде-
лена за един от пъстрите мюзи-
къли, които представят Държав-
на опера Варна – “Зоро”. Още 
на премиерата си преди близо 
два месеца постановката пече-
ли сърцата на публика. Леген-
дарната история за борбата на 

доброто срещу злото е трайно 
вдъхновение за „Gipsy Kings“, 
които застават зад музикалната 
част, допълнителните оркестра-
ции, композиции и аранжимен-
ти са на Джон Камерън, а текста 
на Стивън Кларк по известния 
роман на Исабел Алиенде „Зоро 
- легендата започва“. Мюзикъ-
лът пресъздава драматичната 
приказка за романтичния герой 
Зоро в необикновени певче-
ско-актьорски превъплъщения, 
зрелищни борби с мечове и 
невероятни каскади, всичко об-
гърнато в автентичните цветове 
на традиционното фламенко. 
Постановката е на Петко Бонев, 
дирижира Страцимир Павлов. 

Емоциите под откритото небе 
на Банско отново потвърдиха 

признанието на града, като но-
сител на званието "Най-добра 

балканска фестивална дестина-
ция".

„Бохеми“, „Зоро“ и „Класиката среща АББА“ 
бяха в програмата на Банско Опера Фест
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Миланов - контрабасист на ан-

самбъл Филип Кутев – София.

Пред изпълнената с публика 

зала на читалище „Никола Ва-

пцаров”, те сътвориха фолклор-

на магия. Младите музиканти 

показаха майсторски умения, 

а бурните овации след всяко 

тяхно изпълнение, бяха ясно 

доказателство. Те подкрепиха 

реализираният в Банско проект 

„Обичам живота, живея здра-

вословно”, като изнесоха целия 

концерт с тениски с логото на 

проекта. 

(Продължение от стр. 1)

Вълнуващ концерт изнесоха
възпитаниците на Марин Бърдарев                                                   

В дните след Ус-
пение Богородично 
бяха дадени курбани 
за здраве и благоден-
ствие на местните 
общности. По тра-
диция, на освеща-
ването в църквата 
"Успение Богоро-
дично" в Добринище 
присъства кметът 
на Общината Геор-
ги Икономов, за да 
се помоли Божията 
майка да помага и 
закриля всички, как-
то и да пожелае на 
гражданите здраве и 
светли дни.

Курбани 
за здраве 
в Банско 
и Добринище

За да бъде подобрена 
ефективността на общин-
ските служители, които 
контролират обществе-
ния ред в Банско, Об-
щината закупи два нови 
автомобила. Те бяха осве-
тени от отец Касапинов, в 
присъствието на ръковод-
ния екип на Общината, с 
пожеланието всички да 
ставаме все по-отговорни 
към собствения си град. 
Да се отнасяме с уваже-
ние, както към нашата 
обща собственост, така и 
към служителите, които 
съблюдават реда.

С тържествен водосвет започ-
на работа новият екип на топло-
централата в Банско. 

От Община Банско напомнят, 
че месеци наред са водени пре-
говори с банката-кредитор, от-
носно бъдещето на централата, 
предвид натрупаните загуби от 
минали години. 

Това наложи спешна намеса 
и Общинският съвет – Банско 
реши Общината да придобие и 
управлява Централата за срок 
от една година. Основната цел, 
която е поставена, е да обезпе-
чим наближаващия отоплител-
ния сезон. Ще се положат уси-
лия за оптимизираме работата 
на централата, а оттам и нама-
ляване на загубите. Ще се нама-

лят таксите за присъединяване 
на нови абонати. 

Така услугата ще стане 
по-конкурентна.

С тържествен водосвет започна работа 
новият екип на топлоцентралата в Банско

Нови придобивки в Общината



Детето расте с уроци, пиано, 
компютри. И в един хубав ден 
виждате, че то е малко по-хи-
лаво от връстниците си, че като 
изкачва набегом стълбите, се за-
дъхва, че в мачлето на двора все 

слагат за вратар точно вашия 
син. Ясно е, че сте закъснели 
със спорта. Но преди да вземе-
те каквото и да било решение, 
трябва да знаете, че детето не 
може да вдига тежести в заба-
вачката, че колелото не е задъл-
жително на 5 години, че тенисът 
не е за току-що проходили хла-
паци. Не забравяйте, че спортът 
може и да навреди на крехката 
и развиваща се костна система.

ПЛУВАНЕ

Още след втората година на-
учете детето да се задържа над 
водата, съветва д-р Светла Ян-
чева, педиатър от Национал-
ната спортна академия. То ще 
стане по-смело, ще укрепне 
сърдечната му дейност. Ако сте 
пропуснали този първи пери-
од, то на пет-шест години си е 
направо задължително да посе-
щава плувния басейн два пъти 
в седмицата. Трябва да знаете, 
че няма no-вълшебен спорт при 
гръбначни изкривявания или 
прекаран рахит. Ако се чуди-
те какво да правите с хилаво-
то си, много бързо израснало 
12-13-годишно момиче или 
момче, то пак изберете плува-
нето. Само за година-две ще се 
развие гръдният кош и тялото 
му ще стане красиво и пропор-
ционално.

ТЕНИС

Детето може да хване раке-
тата най-рано на 7-8 години, и 
то при развита мускулатура и 
никакви проблеми с гръбна-
ка. При всички други случаи 
отложете тениса с 3-4 години, 
съветва Мария Цветкова, ки-
незитерапевт в Националната 

спортна академия.

ХУДОЖЕСТВЕНА ГИМ-
НАСТИКА

Най-добре е да се започне на 

8-9 години, макар че момичен-
цето ви тогава няма да стигне 
до световна титла. Но ще си 
спести артрозните изменения в 
ставите, нито, като порасне, ще 
страда от болки в кръста.

КОЛЕЛО

Може всички връстници в 

квартала да карат велосипед, но 
той да е вреден точно за вашето 
дете. Този спорт не се препо-
ръчва при предразположение 
към гръбначно изкривяване. 
Ако имате подобен проблем, 

най-подходящата възраст за 
първото колело е 12-13 години

ЛЕКА АТЛЕТИКА

След 10 години е много по-
лезна. Особено при деца с нев-
рози, ревматични заболявания и 
високо кръвно налягане. Но на 
тази възраст изберете само ти-

чането и скоковете на височина 
и дължина, които равномерно 
натоварват мускулите.

ВОЛЕЙБОЛ И БАСКЕТБОЛ

Тези спорто-
ве са особено 
препоръчител-
ни в началото 
на пубертета 
и ще помогнат 
на детето ви да 
израсне повече. 
При тях се ра-
боти предимно 
с едната ръка 
и това може да 
причини изкри-
вявания. Добре 
е тези спортове 
да се съчетават с 
плуване.

СКИ

Активните за-
нимания и тре-
нировки трябва 
да започнат на 
10-11 години, 
макар че както 

при плуването детето може да 
се качи на ски още докато е на 
2-3 г. Така по-лесно ще свикне с 
тях и ще ги обикне.

БОРБА И ВДИГАНЕ НА 
ТЕЖЕСТИ

Треньорите отрано оглеждат 
децата с подходящи данни и си 

имат своя система за работа с 
тях. Но ако само искате синът 
ви да се развие по-добре фи-
зически, не го насочвайте към 
тези спортове, преди да стане 
на 15 години.

ИЗТОЧНИ БОЙНИ ИЗКУ-
СТВА

Може да се започнат на 3-4 
години. Специалните техники 
изграждат едновременно физи-
чески, духовни и морално-воле-
ви качества. Но се съветвайте с 
лекар кое от източните изкуства 
е най-добро за детето ви. Тряб-
ва да знаете, че в пубертета при 
момичетата ударите в гърдите 
са абсолютно забранени.

СПОРТНА СТАЯ У ДОМА

Тя е направо задължителна, 
ако имате дори съвсем малко 
пространство. Най-важният 
уред за спорт у дома е швед-
ската стена. Тя не струва скъпо, 
заема съвсем малко място и ще 
бъде много полезна за всеки от 
семейството. Може да е с раз-
мери 80 на 220 см. Ако имате 
повече свободно пространство 
и пари, купете велоергометър, 
медицински топки, сложете 
баскетболен кош.

И за финал едно успокоително 
изречение: никога не е късно де-
тето ви да започне да спортува. 
Осигурете му подходящи за въз-
растта физически натоварвания 
и то ще се чувства добре.

4ЗА ДА СМЕ ВИ ПОЛЕЗНИ

Подходящ спорт за вашето дете
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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

Обикновено заради жегите 
през лятото губим апетит, но 
също така сме склонни и на 
най-големите грешки в хране-
нето. Красноречив е примерът, 

когато късно вечер се настаним 
на масата след като цял ден сме 
гладували. Резултатът е пълен 
с т о м а х , 
лош сън, 
стомашни 
проблеми, 
лошо на-
с т р о е н и е 
на следва-
щия ден...

Ясно е, 
че докато 
през зи-
мата се 
н у ж д а е м 
от повече 
к а л о р и и 
за да се 
поддържа 
тялото тя-
лото през 
лятото мо-
жем да си 
позволим 
д и е т и ч е н 
р е ж и м . 
Сега е подходящото време без 
особени усилия да се вталим 
приятно. Първо правило при 
храненето през лятото е да се 
ограничат максимално храните, 
богати на мазнини.

През топлия сезон можем на 
воля да консумираме всякакви 
плодове. Тях обаче е добре да 
включим в менюто си сутрин. 
Те са богати на вода, което до-
пълнително допринася за под-

държане на водния баланс в 
организма и на витамини, от 
които организмът ни се нуждае 
постоянно.

И напротив, приети вечерно 

време плодовете и дори зелен-
чуците предизвикват фермента-
ция в чревния тракт и понякога 

киселини.
Млечните продукти също не 

са сред най-подходящите в го-
рещините, заради риска бързо 
да се развалят или създадат те-
жест в стомаха, в случаите ко-
гато съдържат повече мазнини. 
Но от друга страна, млечните 
продукти са изключително по-
лезни за стомашния комфорт и 
имунитета именно в този сезон. 
Една от най-добрите закуски 

през лятото е млечно-киселият 
продукт. Стремете се да изби-
рате възможно най-натурал-
ния – произведен от истинско 
мляко, плодов сироп, плодове. 

По-добрият начин е разбира се 
сами да приготвите подобен. 
Добавяйки към предпочитаното 

мляко с нарязаните или смлени 
плодове две лъжици овесени 
ядки и няколко ореха правите 
незаменима полезна храна.

Полезен начин за консумация 
на мляко и поддържане на ми-
крофлората на червата е нашият 
таратор, който бихте могли да 
си позволите и вечер, заради 
специфичната ароматна под-
правка в него – чесъна. Подхо-
дящо е и българското сирене, но 

като част от сутрешното или ве-
черното меню, например в пар-
чен с големината на кибритена 
кутийка в купичка елда сутрин 
или салатата вечер.

Не е добре за организма да се 
консумират пържени продукти 
в горещините, така че мекиците, 

палачинките дори, 
кюфтетата, шнице-
ли, наденици, пър-
жените картофи и 
др. оставете за друг 
сезон. Опасни могат 
да бъдат както млеч-
ните продукти така 
и месните, затова 
следете за срока им 
на годност, правил-
ното им предлагане 
в търговската мрежа 
и в заведенията за 
хранене и съхране-
ние у дома. Изби-
райте леките зелен-
чукови ястия за обяд 
и вечеря, който не 
отлагайте за късно. 
Бъдете внимателни 
и с морските дели-
катеси!

Специалистите 
съветват закуската да е ранна, 
около 8 часа, обядът – също, 
по-възможност до 12.30 ч. Вече-
рята е удачно да се планира при 
първото настъпване на хлад, но 
от друга страна, без да се отла-
га за твърде късно. Не пропус-
кайте хранене през деня, за да 
не усетите трудноконтролируем 
„вълчи глад“ вечерта.

Правило е през лятото да се 
приемат много течности, но не 

всички са правилните. Всички 
кофеин съдържащи са враг за 
поддържане на хидратацията на 
организма. Изключете – кафе, 
черен чай, кола или приемай-

те по една доза от изброените 
напитки рано сутрин, ако е от 
топлите. Неподходящи са и 
плодовите сокове и газираните 
напитки, заради високото съ-
държание на захари и калории и 
други вредни за организма съе-
динения във вторите.

Водата е най-ефикасната на-
питка, когато ни измъчва жажда. 
Домашната лимонада, добавя-
нето на мента или джинджифил 
в нея само ще допринесат за до-
пълнителното ни освежаване и 
удоволствие от напитката.

6 правила за правилно хранене през лятото
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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

ЧУШКИ БЮРЕК СЪС СИРЕНЕ

И КАШКАВАЛ НА ФУРНА
 ЮНИ - СЕПТЕМВРИ

Посетителски информа-
ционен център

Културни вечери „Традиции 
и изкуство”

М. АВГУСТ

Музеен комплекс - Банско

115 години от подвига на 
Радон Тодев и неговата чета.

М. АВГУСТ

Музеен комплекс - Банско

115 години от смъртта на 
Гоце Делчев (04.05.1903).

М. АВГУСТ

Музеен комплекс - Банско

95 години от убийството на 
Симеон Молеров (07.05.1923)

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

Необходими продукти
Печени чушки белени 10 бр
Сирене 300 гр
Кашкавал 300 гр
3 яйца
Черен пипер
1 с.л. брашно
Магданоз 1/2 връзка 

Начин на приготвяне
В купа смесете натрошено-

то сирене, 1/2 от кашкавала, 
яйцата, подправките и браш-

ното.
Почистваме печените/на 

котлон/ чушките от дръжките 
и семките. Напълнете ги с по-
лучената смес и ги подредете 
в намаслена тава.

Отгоре заливате с остана-
лата смес, черен пипер. Пе-
чете на 200 градуса около 30 
минути. Към края на печене-
то поръсени с останалия каш-

кавал и запечете до златисто.
Поръсваме с магданоз.

Гостите на Банско и тази година ще могат да се насладят на 
уникална лятна атракция - най-дългата надуваема пързалка в 
Европа. Съоръжението, което беше пуснато в експлоатация 

миналата година, от 1 юли отново посреща любители на сил-
ните усещания. 

Пързалката се намира на Бъндеришка поляна и от това лято 
към досегашните 350 метра са добавени допълнителни елемен-

ти, с които дължината на атракцията достига 400 м.
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На прав път сте, със сигурност ще по-
стигнете целите си. Възползвайте се от 
интуицията си, ще ви помогне да разга-
даете мотивите на околните, също и тен-
денциите в делничните ситуации. Желани 
домашни новости.

Обърнете внимание на новина или 
предложение, хвърлят съвсем нова свет-
лина на нещата. Хубавото е, че ще сте 
наясно както със ситуацията, така и с 
тенденциите на нейното развитие. До-
машни тревоги. 

Вече сте на верния път, който ще ви 
отведе до резултатите от отдавна за-
мисляните планове. Не пестете усилия, 
докато не постигнете целите си. Радват 
ви домашни новости, придобивки, но-
вини.

Възползвайте се от интуицията си, 
ще ви помогне да разгадаете мотивите 
на околните, също и тенденциите в дел-
ничните ситуации. Някои са изправени 
пред домашен проблем, други спешно 
тръгват на път.

Обстоятелствата бързо се променят. 
Затова вложете всички сили в започна-
тото, няма да съжалявате. Разпределете 
добре времето си и действайте. Нагласа-
та за победа най-сигурно ще ви отведе до 
целта. Късметът е с вас и в работата.

Помислете дали имате достатъчно 
търпение и издръжливост да доведете на-
мисленото докрай. Също, дали сте взели 
под внимание всички детайли и възмож-
ни усложнения. Ако не сте сигурни, по-
добре се откажете.

Не надценявайте своите възможности и 
не се впускайте в рисковани спекулации. 
От вас се искат хладнокръвие и трезва 
мисъл, така че бъдете нащрек и не се ув-
личайте без мярка. Желани домашни но-
вости.

Не изпреварвайте събитията. Дайте 
време нещата да се развиват естествено и 
от само себе си. Правете само това, което 
смятате за възможно и не се увличайте. 
Още е рано за мащабни действия. Придо-
бивки и желани домашни новости.

На крачка сте да завършите проект, 
върху който работите отдавна. Наясно 
сте с нещата, делата ви се ускоряват, 
перспективите са благоприятни. Някои 
се стягат за път, други не се вълнуват от 
нищо друго, освен от любовта.

Вложете всички сили в започнатото, 
отстоявайте го с дълбоко убеждение и 
всичко ще бъде наред. Каквито и да са 
проблемите, бързо ще се уверите, случва-
щото определено е във ваша полза. Жела-
ни домашни новости.

Късметът е с вас. Използвайте 
максимално момента. Ще се убедите, 
плановете ви се изпълняват по-ус-
пешно, отколкото сте очаквали. На-
правете първата стъпка, после всичко 
ще върви от само себе си.

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 работа-
та, и в личния живот дръжте умерената 
линия.

27 Преп. Пимен Велики. Св. мчк Фанурий
28 Преп. Моисей Мурин
29 * Отсичане главата на св. Йоан Предтеча и Кръстител. Преп. 

Анастасий Струмишки. (Строг пост)
30 * Св. Александър, Йоан и Павел, патриарси Константино-

полски. Пренасяне честните мощи на св. Александър Невски
31 Полагане честния пояс на Пресвета Богородица. Св. свщм-

чк Киприан, еп. Картагенски. Св. Генадий Константинополски
1 * Начало на Църковната нова година. Преп. Симеон Стълпник. 

Св. Марта. Св. мчци Айтал и Амун дякони
2 † 14 Неделя след Петдесетница. Св. мчк Мамант. Преп. Йоан 

постник, патр. Константинополски. Св. 3628 мчци в Никомидия
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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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