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Природа, 
Традиции, 
Модерност

Тук 
е мястото 

за Вашата реклама! 
--------

0892 287 907
banskivesti@abv.bg

БАНСКАЛИИ
Европейската шампионка от 

Банско Катрин Гемкова започ-
на подготовка за Световното 
първенство, като се включи в 
лагер-сбора на националния от-
бор по таекуондо. Лагерът ще 
продължи един месец и се про-
вежда в Благоевград. Светов-
ното първенство ще се състои 
в Пловдив от 23 до 30 август, 
където се очакват 1500 състеза-
тели от 80 страни.

Да пожелаем успех на нашето 
момиче и безпроблемна подго-
товка!

На редовна сесия Общин-
ски съвет Банско прие проект 

за изменение и допълнение на 
Наредба за определяне разме-

ра на местните данъци и так-
си на територията на община 

Банско
С ъ в е т н и ц и т е 

гласуваха отпуска-
нето на средства за 
дейността на деца, 
извън организи-
раните ски клубо-
ве за зимен сезон 
2018/2019. 

В Сдружение 
„Клуб по ски-Бан-
ско” освен карто-
текираните в раз-
личните секции 
състезатели, които 
се занимават ор-
ганизирано със 
спорт, има и сво-
бодно спортуващи 

Общински съвет – Банско, прие проект 
за изменение и допълнение на Наредба за 

определяне размера на местните данъци и такси

(Продължава 
на стр. 3)

С официални церемонии 
започнаха реконструкции 
на улици в Банско и До-
бринище по Програма за 
развитие на селските ра-
йони на ДФ "Земеделие". 
Проектът включва улици-
те „Цар Симеон”, „Бълга-
рия” и „Глазне” в Банско 
и ул. „Георги Темелков” 
в Добринище. Специа-
лен гост на събитието бе 
Директора на Областна 
дирекция Държавен фонд 
„Земеделие” Благоевград, 

Кметът Георги Икономов 
направи първите копки на обекти 

по проект „Рехабилитация 
на улична мрежа в община Банско“

(Продължава на стр. 3)
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Тази година детската поли-
цейска школа бе разделена на 
два етапа, като първият етап 
приключи на 26 юни с децата от 
детските градини, подготвител-
ните групи и първи клас. Вто-
рият етап се проведе през месец 
юли с децата от 2-и до 7-и клас 
на училищата ОУ „Св. Св. Ки-
рил и Методий” – село Места, 
ОУ "Свети Климент Охридски" 
– град Добринище, СУ "Нео-
фит Рилски" - Банско и Начално 
училище „Св. Паисий Хилен-
дарски” – Банско.

В заниманията взеха участие 
над 50 деца, които редовно и с 
голям интерес посещаваха кур-
са. Организираните спортни 
игри са близки до дейността на 
служителите от полицията като 
стрелба с пистолет, изземване 
на веществени доказателства, 
залавяне на извършители на 

престъпления и др. 
Децата посетиха и Районната 

служба „Пожарна безопасност 
и защита на населението”, къде-
то разгледаха цялостното обо-
рудване на пожарните коли и се 
запознаха с основните дейности 
на пожарникарите. 

Школата се проведе със слу-
жители от Районното управле-
ние – Банско, инспектор Катя 
Чакърова и младши полицей-
ските инспектори Петър Ергин 
и Ангел Юруков. 

На всички деца бяха раздаде-
ни грамоти за участие от името 
на кмета на Община Банско - 
Георги Икономов и началника 
на РУ - Банско - главен инспек-
тор Иван Попов.

Всички участници получиха 
и още един подарък за спомен 
- фланелки с надпис „Детска по-
лицейска школа“.

Детската полицейска школа – 
част от общинската лятна 

програма – приключи успешно

На среща в Заседателната 
зала на Общината, кметът Геор-

ги Икономов посрещна Замест-
ник – Министъра на културата 
Румен Димитров и Почетния 
Консул на Република Италия 
Антонио Таркуинио. Бяха об-
съдени възможни начини за ин-
вестиции от страна на Италия 
за подпомагане на икономика-
та в различни сфери, в които 
община Банско има интерес да 
се развива. Бяха коментирани и 
конкретни предложения за об-
мяна на опит на кадри, както за 
побратимяване на Банско с пла-
нински град в Италия. Предста-
вени бяха начините за привли-
чане на туристи от съседните 
Турция, Гърция, Румъния, Сър-

бия и Македония. посредством 
събитията, фестивалите и зим-

ните спортове, в които Банско е 
световно известна дестинация, 

и начините за по-бърз и качест-
вен достъп до Италия, Франция, 

Испания и др. Въ-
проси за летище, па-
ралелка за туризъм и 
развитие на община-
та в културно иконо-
мически план, също 
намериха своите 
отговори, с цел да 
бъде активно стиму-
лирана. Гостите бяха 
впечатлени от ви-
део-презентация за 
историята и сегаш-
ното икономическо 
и културно развитие 
на Банско, както и 
от отличията, с кои-
то се гордее през 
годините. Гостите 
- Почетният Консул 
на Италия Антонио 

Таркуи-
нио и За-
местник 
– минис-
тър Ру-
мен Ди-
митров, 
р а з гл е -
д а х а 
з а бе л е -
ж и т е л -
ностите 
на града, 
превър-
нал се в 
к у л т у -
рен, ис-

торически и курортен център не 
само у нас, но и в Европа.

Кметът Георги Икономов
посрещна Почетния 
Консул на Италия – 

Антонио Таркуинио – в Банско

Община Банско информи-
ра всички свои граждани и 
гости на града, желаещи 
да посетят Пирин, 
че за периода от 
26.07.2019 г. до 
31.08.2019 г., се 
въвежда вре-
менна забрана 
за движение и 
паркиране на 
пътни превозни 
средства в част от 
четвъртокласен об-
щински път град Банско 
- хижа Вихрен, от местност 
„Шилигарника” до хижа „Ви-

хрен”. Забраната важи през 
посочения период за часовия 

интервал от 08:00 ч. до 
16:00 ч. Забраната не 

се прилага за МПС 
със специален ре-
жим на движение. 
Ограничението 
се налага пред-
вид изключи-
телната натова-

реност на пътния 
участък, създаваща 

реални предпоставки 
за застрашаване живота и 

здравето на участниците в 
движението и за възникване 

на пътнотранспортни прои-
зшествия. На основание чл. 3, 
ал. 2 от Закона за движение по 
пътищата, пътният участък 
e сигнализиран със съответ-
ните пътни знаци, а именно: 
В1 – „Забранено е влизането 
на пътни превозни средства 
след знака”. В местността 
„Шилигарника” са предви-
дени места за паркиране на 
автомобилите, като контро-
лът за спазване на забраната 
ще бъде упражняван от орга-
ните на МВР и служители на 
Дирекция Национален парк 
„Пирин”.
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деца. 
За тях бяха 

отпуснати 8136 
лева. 

За допъл-
нително ху-
д о ж е с т в е н о 
о ф о р м л е н и е 
О б щ и н с к и я т 
съвет прие из-
работване и 
монтиране на 
слънчев часов-
ник от ковано 
желязо, с ви-
сочина 2 метра 
на улица „Гоце 
Делчев“. 

Общинари -
те отпуснаха 
8700 лева фи-
нансово под-
помагане на 
„Ротари клуб 
Банско-Разлог” 
за закупуване 
на медицинско 
оборудване на 
четири отделе-
ния в МБАЛ - 
Разлог.

Бе приета и актуализация на 
Годишната програма за упра-
вление и разпореждане с имо-
тите – собственост на Община 
Банско за 2019 година.

(Продължение 
от стр. 1)

Общински съвет – Банско, прие проект 
за изменение и допълнение на Наредба за 

определяне размера на местните данъци и такси

Светлана Сотирова, която про-

чете поздравителен адрес от 
Васил Грудев - Изпълнителен 
директор на ДФ "Земеделие". 
Тя отбеляза, че днешното съби-
тие е поредното доказателство 
за напредъка на българските 
общини в усвояването на сред-
ства по Програмата за развитие 
на селските райони и е повод за 
удовлетворение от съвместната 
работа по проекта, дело на об-
щина Банско и ДФ "Земеделие". 

Преди да направи първата 
копка, кметът Георги Икономов 
благодари за отпуснатата без-
възмездна финансова помощ и 
за успешното партньорство на 
двете институции, дало възмож-
ност да се подобри съществува-
щата инфраструктура и качест-
вото на предлаганите услуги в 
източната част на Банско. По 

Кметът Георги Икономов 
направи първите копки на обекти 

по проект „Рехабилитация 
на улична мрежа в община Банско“

(Продължение от стр. 1)

Банско сведе глава пред па-
метта на един от най-свидните 
си синове - Никола Вапцаров. 
С драматизация на стихотворе-
нието му "Писмо" започна про-
грамата по честване на седем-
десет и седем годишнината от 
разстрела му. Залата в "Домът 
на изкуствата" с топлота по-
срещна всички желаещи да си 
спомнят думите, които поетът 
ни е оставил след себе си. Ани 
Дурчова, Елена Калайджиева, 
Ани Родина и Силвия Терзиева 
докоснаха присъстващите с из-
пълнението си и припомниха 
забравени чувства на скръб и 
гордост. Директорът на музей 
"Никола Вапцаров" Светла Ба-
рякова, отбеляза датата по осо-
бено пламенен начин и покани 
кмета на Банско, който не опита 
да скрие вълнението си от чу-
тото. Георги Икономов каза, че 
истинските поети се раждат и 
остават в народната памет със 
своите дела и наш дълг е да про-
дължим спомена за тях.

С явна препратка към семей-
ните корени и това, че родите-
лите изграждат духа и характе-
ра на своя потомък бе открита 
изложба, представяща част от 
живота на Елена и Йонко Вап-
царови, на които отбелязваме 
50 и 80 години от кончините. 
Официалното полагане на вен-
ци и цветя, беше огласено от 
любимата песен на поета "Ой, 
га ме видиш", а пластиката на 
танцьорите от Студио за съвре-
менни танци "Фрийдъм"- Русе, 
дошли специално за събитие-
то, превърна пространството 
пред паметника в жива картина 
на безпокойството преди раз-
стрела. Кмета Геоги Икономов 
и председателят на Общински 
съвет Банско, положиха венец 
с бели цветя, символ на скръбта 
на стотиците хора, които бяха 
на площада днес. Много граж-
дани с цветя извървяха мълча-
ливо стъпките до мемориала и 
отдадоха почитта си към вели-
кия поет.

Градът на Вапцаров 
сведе глава пред паметта му

При изключителен интерес в Дома 
на изкуствата в Банско беше открита 
изложба с творби 
на участниците 
в Лятната школа 
по изобразител-
но и приложно 
изкуство, органи-
зирана от общи-
ната в рамките на 
програмата „Лято 
– 2019“. В шко-
лата по рисуване 
през това лято се 
включиха повече 
от 120 деца, на 
възраст от шест 
до 13 години. 
В изложбата са 
представени 450 
творби на малки-
те художници от 
града, които заемат целия втори етаж 
на Дома на изкуствата. Изложбата е 

богата на идеи, теми и сюжети, на ко-
лорит, на различни техники, на емо-

ционални състояния. „Мили деца, не 
всички от вас ще станат художници. 

Но всички, които сте тук, открихте 
удоволствието от рисуването; от 

това, и в най обикнове-
ните неща, да намирате 
и пресъздавате чрез фор-
ма и цвят, красотата око-
ло нас! Много се гордея 
вас, с всичко онова, което 
постигнахте за толкова 
кратко време. Благодаря 
от свое, и от ваше име, на 
ръководството на общи-
ната, за добрите условия, 
при които рисувахме! 
Надявам се, че ще се на-
мери решение за вашето 
искане, да продължим 
заедно да творим не само 
през лятото, а целогодиш-
но.“ С тези думи Златка 
Русева, ръководител на 
школата, поздрави при 

откриването на изложбата своите 
възпитаници.

Децата от Лятната школа по изобразително 
и приложно изкуство показаха прекрасните си

творби в Дома на изкуствата

думите му, това начинание ще 
даде възможност за по-добри 
условия за живот и по-лесен 

достъп до туристическата зона 
на Банско.

Веднага след първата копка в 
Банско, и в Добринище бе даде-
но началото на реконструкцията 
на една от най-важните улици в 
града, ул. „Георги Темелков”. 
Кметът Китан Галчев с вълне-
ние благодари за оказаната въз-
можност да повиши стандарта и 
удобството на жителите в града 
и обеща ремонтът да завърши в 
най-кратки срокове.
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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

Под професионалното вода-
чество на спасителите от ПСС – 

Банско, учениците осъществиха 
преходи по планираните марш-

рути: М „Бетоловото” - х.”Яво-
ров”, х.”Гоце Делчев” -х. ”Мо-

ч а р ат а ” 
и ПСС 
– Кона-
р е в с к а 
п ол я н а . 
Уастни-
ците се 
учиха да 
п р а в я т 
най-чес-
то из-
п о л з -
в а н и т е 
в ъ з л и 
с въже, 
к а к т о 
и да се 
о р и е н -
т и р а т 
в пла-
н и н ат а . 
Прояви-
ха любо-
питство 
към раз-
личните 
б и л к и 

и повечето се завърнаха с раз-
лични видове грижливо бран 
планински чай. Походите в 
планината учат децата както на 
търпение, издръжливост и вза-
имопомощ, така и на уважение 
към природата и стремеж към 
нейното опазване. „Екологич-
ното възпитание на учениците 
ни е факт” - сподели ръководи-
телят Марияна Георгиева „След 
всяка почивка децата оставяха 
след себе си чисто, повтаряй-
ки израза ”Ако обичаш гората 
– боклука в торбата” Всички 
участници са единодушни, че и 
през следващото лято ще участ-
ват в походите и са готови да 
изкачат и някои от върховете на 
Пирин.

Успешно приключиха походите в планината 
към клуб „Туризъм“, 

заложени в лятната програма на общината 
и организирани от МКБПМН – Oбщина Банско

За първа година в програмата 
на летните занимания за децата 

от община Банско е включен и 
клуб по народни танци, с ръко-
водител Валентина Друнчило-
ва. Клубът се състои от двайсет 
деца, разделени в две възрастови 
групи – от 1 до 3 клас, и от 4 клас 

до 7 клас. Изучават се български 
народни хора, като до края на 

периода децата ще се запознаят 
с танците от всички фолклорни 
области. Заниманията се провеж-
дат четири дни в седмицата - от 
понеделник до четвъртък, в СУ 
"Неофит Рилски" - Банско.

Децата на Банско 
учат народни хорà 

през лятото
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С пълен "салон под звездите" 
премина единайсетото издание 
на Лятна филмомания в Банско. 

Четири вечери центърът на 
Банско беше превърнат в голям 

кино-салон. 
Лятната филмомания събра 

любители на екстремните спор-
тове, концентрирали цялата си 
красота и хъс за живот във фил-
мови разкази. 

Заглавията, селектирани от 11 

държави, вдъхновяваха зрители-
те за нови приключения и пока-

заха, че въз-
можностите 
ч о в е ш к и я 
дух далеч 
надхвърлят 

пределите на 
възможното. 

Банско подари на жителите и 
гостите си прекрасно време и 
звездни нощи, идеално допъл-

ващи "звездите" от екрана, а 
организаторите - Община Бан-
ско, Читалище „Никола Вапца-

ров“, Сдружение „Междунаро-
ден фестивал на планинарския 
филм“, обещават още повече 

екстремни преживявания през 
ноември с мащабния проект 
"Банско филм фест".

С пълен „салон под звездите“ премина единайсетото 
издание на „Лятна филмомания“ в Банско
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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

ЧИЙЗКЕЙК 

С ПРАСКОВИ ИЛИ КАЙСИИ
ЮЛИ- СЕПТЕМВРИ

Посетителски информа-
ционен център

Културни вечери „Традиции 
и изкуство”

ЮЛИ-СЕПТЕМВРИ
Площад „Независимост”- 

гр. Добринище”
„Добринищко лято 2019” – 

мероприятия всяка съботна 
вечер

02 АВГУСТ
Централен площад              

„Н. Вапцаров“
Честване 116  години от 

Илинденско-Преображен-
ското Кръстовденското въс-
тание. Съвместна проява 
на Община Банско, Музеен 
комплекс-Банско и читалище 
„Никола Вапцаров”

02 АВГУСТ
м. Харами бунар – с. Кре-

мен
Събор по случай 116  годи-

ни от Илинденско – Преобра-
женското Кръстовденското 
въстание

3 АВГУСТ
с. Обидим, поляната в 

местността „Св.св. „Кирил 
и Методий”

Земляческа среща
М. АВГУСТ

Музеен комплекс-Банско
Честване 150 години от 

рождението на Радон Тодев 
1869-1903

М. АВГУСТ
Музеен комплекс-Банско
Честване 110 години от 

смъртта на Хаджи Кандид Дъ-
гарадин 1830-1909

М. АВГУСТ
Музеен комплекс-Банско
Честване 140 години от 

смъртта на Баньо Маринов 
Братанов 06.1853-19.05.1879

06 -10 АВГУСТ
Централен площад              

„Н. Вапцаров“
Международен Джаз Фес-

тивал Банско 2019
11 АВГУСТ

Читалище         „Н. Вапца-
ров 2010”- с. Филипово

Честване на Курбан Байрам

Културен 
календар 

на община 
Банско

Необходими продукти
280 г брашно
5 г бакпулвер
200 масло
140 г захар
2 бр. яйца
    За плънката:
2 бр. праскови или 7-8 бр. 

кайсии
300 г крем сирене тип *Фи-

ладелфия*
2 бр. яйца
100 г захар
1 с.л. картофено нишесте
1/4 бр. лимон

Начин на приготвяне
За основата се разбива мас-

лото със захарта. След това 
се добавят по малко яйцата. 
Получената смес се разбър-
ква с брашното и бакпулве-
ра. Получава се меко тесто. 
Прибира се в хладилника за 1 
час. На дъното на разглобяе-
ма форма за печене с диаме-
тър 24 см се слага хартия за 

печене. Отстрани се намазва 
с масло и се поръсва с браш-
но. Тестото се разстила добре 
във формата, като се надига и 
отстрани. Прибира се в хла-
дилника за 30 минути.

През това време се пригот-
вя плънката. Яйцата и захарта 
се разбиват с миксер до побе-
ляване. В отделен съд на ръка 
се разбърква сиренето до по-
лучаване на гладка смес. Към 
нея по малко се добавя от яй-
чената, като се бърка непре-
къснато. Смесва се с нишес-
тето. Най-накрая се добавя 
сокът от лимона.

Формата се изважда от 
хладилника и върху тестото 
се подреждат нарязаните на 
парчета плодове. Отгоре се 
излива плънката. Слага се да 
се пече в предварително за-
грята на 170С градуса фурна 
около 90 минути. След като се 
извади от фурната, се оставя 
да изстине във формата. Камбаните на Банско – възвестили Свобо-

дата, били скръбно за героите на Илинден, 
и днес са символ на един град, който грее с 

усмивката на децата си, с чистите и краси-
ви улици, с веселите цветя на всяка банска 
къща, с гостоприемния дъх на хората тук.
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Най-важното сега е да отличавате 
фактите от измислиците, реалното от не-
реалното, перспективното от безперспек-
тивното. Избягвайте рискованите крачки 
и твърде смелите очаквания и се занима-
вайте само с неотложни неща.

Не изпреварвайте събитията. Оста-
вете нещата да следват естествения си 
ход. Бъдете практични и не се впускай-
те в авантюристични начинания. Става 
дума за работата. В личния живот къс-
метът е с вас. 

Предчувствието никога не ви е лъга-
ло, послушайте вътрешния си глас и сега. 
Не става дума за обичайните делнични 
проблеми, а за нещо със специално зна-
чение. За някои най-важно е пътуване, 
други наблягат на домашни проекти. 

Не бързайте, а се опитайте да по-
гледнете на нещата отстрани. Запазете 
дистанция, за да видите картината в 
цялост и бъдете независими в изводите 
и съжденията си. За някои тревогите са 
домашни, за други – интимни. 

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 вло-
жете всички сили, заслужава си. Интимна 
радост. 

Не се поддавайте на наплива от емо-
ции и не правете прибързани стъпки. 
Необходимо ви е време, докато си изра-
ботите ясно становище и добиете увере-
ност в себе си. Става дума за нещо със 
специално значение за вас.

Времето на мъчително очакване 
най-накрая отминава. Вече сте на ве-
рния път, който ще ви отведе до резул-
татите от отдавна замисляните планове. 
Не пестете усилия, докато не постигне-
те целите си. 

Ако направите решаващата крачка, 
скоро ще се доберете до независимостта, 
за която мечтаете. Може да става дума за 
работата, а може да се отнася и за нещо, 
с голямо значение за вас. Някои се стягат 
за път.

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 се е във ваша полза. Късметът е с 
вас и в работата. 

Поставили сте си високи цели, но сами 
знаете, до осъществяването им е нужно 
още време. Дообработвайте и шлифо-
вайте своя план и изчакайте подходящата 
възможност, която ще ви развърже ръце-
те. За някои тревогите са домашни.

Не пришпорвайте събитията. Опитай-
те да стигнете до същността на нещата 
във всички начинания, за да бъдете уве-
рени в тяхната ефективност и полза. Ако 
не сте уверени докрай, по-добре отложе-
те за друг път.

Оставете нещата да следват естест-
вения си ход. Бъдете практични и не се 
впускайте в авантюристични начинания. 
Днешните събития са противоречиви, 
старайте се да поддържате обективен по-
глед. Домашни тревоги.

5 Св. мчк Евсигний (Предпр. на Преображение Господне)
6 † Преображение Господне (Службата е изцяло според Минея) (Тип. с. 

390-391) (Разрешава се риба) (Вечерта Вечерня с Молебен канон на Пресве-
та Богородица)

7 Св. прпмчк Дометий. Св. Наркис, патр. Йерусалимски (Вечерта Вечер-
ня с Молебен канон на Пресвета Богородица) (Тип. с. 387) 

8 Св. Емилиан изповедник, еп. Кизически. Св. Трендафил Загорски
9 * Св. ап. Матия (Тип. с. 393) (Вечерта Вечерня с Молебен канон на Пре-

света Богородица) (Тип. с. 387)
10 Св. мчк и архидякон Лаврентий (Събота след Преображение) (Тип. 

с. 391)
11 † 8 Неделя след Петдесетница. Неделя след Преображение. Св. мчк 

и архидякон Евпъл. Св. мчца Сосана девица и др. Гл. 7, утр. ев. 8, ап. 1 Кор. 
1:10-18 (с. 121), лит. ев. Мт 14:14-22 (Тип. с. 392) (Вечерта Вечерня с Моле-
бен канон на Пресвета Богородица) (Тип. с. 387)
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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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