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Модерност

Тук 
е мястото 

за Вашата реклама! 
--------
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banskivesti@abv.bg

БАНСКАЛИИ

От 2 до 4 август се проведе 
Световното първенство за мла-
дежи по Skyruning в Италия.

Банскалията Никола Ка-
листрин се представи блестя-
що, с време 39.45 минути, което 
го нареди на престижното сед-
мо място, от общо 50 участни-

Знамето на Банско се развя 
на връх Гранд Сасо в Италия

(Продължава на стр. 3)

С отслужване на 
панихида в черква-
та „Света Троица” в 
Банско бе дадено на-
чалото на тържест-
веното честване на 
116-тата годишнина 
от Илинденско-Пре-
ображенското въста-
ние. Много жители 
и гости взеха учас-
тие и в паметното 
тържество пред ме-
мориала „Банско 
помни героите”, за 
да засвидетелстват 
своя почит към ге-

Банско тържествено ознаменува 
116-ата годишнина от Илинденско-

Преображенското въстание

(Продължава
на стр. 4)

Международният джаз фес-
тивал в Банско е най-големият 
летен музикален 
форум в Бълга-
рия. Огромната 
п о п ул я р н о с т, 
която фестива-
лът спечели сред 
специалисти и 
почитатели по 
целия свят, го 
превърна в едно 
от най-значи-
мите междуна-
родни културни 
събития на Бал-
каните. И тази 
година краси-
вият старинен 
град Банско бе 
място за среща 
на емблематич-
ни личности от 

нашето музикално съвремие. 
Концертите бяха по традиция 

безплатни за публиката, а ор-

Банско отново живя 
в ритъма на Джаза

(Продължава на стр. 2)
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Община Банско ин-
формира всички свои 
граждани и гости на гра-
да, желаещи да посетят 
Пирин, че за периода от 
26.07.2019 г. до 31.08.2019 
г., се въвежда времен-
на забрана за движение 
и паркиране на пътни 
превозни средства в част 
от четвъртокласен об-
щински път град Банско 
- хижа Вихрен, от мест-
ност „Шилигарника” до 
хижа „Вихрен”. Забрана-
та важи през посочения 
период за часовия интер-
вал от 08:00 ч. до 16:00 
ч. Забраната не се при-
лага за МПС със специа-
лен режим на движение. 
Ограничението се налага 
предвид изключителна-
та натовареност на път-
ния участък, създаваща 
реални предпоставки за 
застрашаване живота и 
здравето на участниците 
в движението и за въз-
никване на пътнотранс-
портни произшествия. 
На основание чл. 3, ал. 2 
от Закона за движение по 
пътищата, пътният учас-
тък e сигнализиран със 
съответните пътни зна-
ци, а именно: В1 – „Заб-
ранено е влизането на 
пътни превозни средства 
след знака”. В местността 
„Шилигарника” са пред-
видени места за паркира-
не на автомобилите, като 
контролът за спазване 
на забраната ще бъде уп-
ражняван от органите на 
МВР и служители на Ди-
рекция Национален парк 
„Пирин”.

В съботния ден местността 
„Св. св. Кирил и Методий”, над 
село Обидим, събра много хора 
от цялата страна на родова сре-
ща-събор. 

На всеки пет години, оби-
димци и техните близки, раз-

пръснати по България и света, 
се срещат на това място, за да 
се върнат към корените си и да 
отбележат величавата епопея на 
Илинден. 

Радостното е, че и този път те 
завариха селото напълно прео-

бразено. Факт, отбелязан спра-
ведливо в словото на кмета на 
селото Марияна Зинкова. 

Думите й бяха посрещнати 
възторжено от съборяните. 

Заслужени аплодисметни 
получи и кметът на община 

Банско Георги Икономов, кой-
то поздрави присъстващите за 
тази прекрасна традиция. 

На поляната пред параклиса 
„Св. св. Кирил и Методий” се из-
виха български хорà, които про-
дължиха през целия ден.

Родова среща събра 
хиляди над с. Обидим

ганизацията се осъществява с 
помощта и финансовата под-
крепа на Общината и спонсори. 
При откриването, кметът Геор-
ги Икономов каза: "Двайсет и 
второто издание на Джаз-феста 
- една неподражаема среща на 
свободните хора с "музиката 
на Свободата". Отново нашият 
град се превръща в Монтрьо на 
Балканите." 

По традиция в програмата 

присъстваха стилове и групи, 
представящи почти всички на-
правления в жанра. 

Вечерните концерти събира-
ха многохилядна публика пред 
откритата сцена в центъра на 
града - площад "Никола Вапца-
ров". 

През цялата фестивална сед-
мица джаз звуча през деня и 
късно през нощта, от различни 
камерни сцени, разположени 
в големите курортни барове и 
ресторанти.

Банско отново живя в ритъма на Джаза
(Продължение от стр. 1)
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ка.
Той е един от тримата българ-

ски състезатели в дисциплината 
„Вертикален километър”, наред 
с Радостина Балова от Златица 
и Ахмед Ахмед от Цар Калоян, 
като Калистрин е с най-добър 
резултат.

Състезанието се проведе в ра-
йона на курортното село Фонте 
Черето, в подножието на плани-
ната Гранд Сасо.

В телефонен разговор след 
финала, Ники сподели впечат-
ленията си:

„Трасето беше много хубаво, 
дълго 3.5 км. със 1000 м. дени-
велация.

Пътеката позволяваше висо-
ка скорост на движение, доста 
по-лесна от тази към Кутело и 
Вихрен. Времето в началото 
беше слънчево и много горещо, 
но към края, когато стартирах-
ме с Ахмед, рязко се промени.

Валя дъжд и излезе вятър, но 
това разхлади обстановката и 
даде възможност за по-добро 
бягане”.

Във втората дисциплина – 
„SkyRace”, 22 км. с 2200 ме-
тра денивелация, при отлични 
метеорологични условия взеха 
участие само Радостина Бало-
ва, която се класира девета и 
Ахмед Ахмед с тридесет и чет-

върто място, а рекордът на тра-
сето постави Испания с време 
34.50 мин.

Никола Калистрин с гордост 
развя флага на Банско, подарен 
му лично от кмета на общината 
Георги Икономов, дни преди за-
минаването за Италия.

(Продължение от стр. 1)

Знамето на Банско се развя 
на връх Гранд Сасо в Италия

Кметът на Банско спечели 
националния конкурс „Кмет на 
месеца“.

Темата на надпреварата, в 
която жителите можеше да 
гласуват онлайн, бе „Спортно 
лято“.

Георги Икономов е класиран 
сред победителите заедно с ко-
легите си от Община Стара За-
гора и Община Панагюрище.

Гласуването постави в съ-
ревнование общини, които от 
години се грижат да предложат 
забавления за хлапетата през 
лятната ваканция. 

Градове, в които кметските 
екипи организират много тре-
нировки по различни видове 
спорт, в които малчуганите и 
младежите да тренират здрав 
дух и здраво тяло. Повечето от 
тях са безплатни за децата, а об-
щините разчитат на добре под-
готвени учители и треньори. 

Община Банско, оглавявана 
от Георги Икономов, спече-
ли в категорията за общини с 
население до 20 000 жители. 

Той победи 
с 67.47% от 
вота. След 
него се на-
реди кметът 
на Белица 
Радослав Ре-
вански със 
с к р о м н и т е 
27.17 на сто 
от гласовете. 
Трети оста-
на кметът на 
Момчилград 
Сунай Ха-
лил с 5.37% 
от вота, спо-
делят орга-
низаторите 
след обобща-
ване на ре-
зултатите.

Е в р о п е й -
ският град на 
спорта Банско 
отново полу-
чи призна-
ние чрез своя 
кмет.

Кметът на Банско 
спечели националния

конкурс „Кмет на месеца“

В историческата мест-
ност Харами бунар, край 
село Кремен, жители и гос-
ти се събираха, за да поче-
тат паметта на героите от 
Илинден. И тази година, по 
традиция, стотици хора се 
стекоха на историческото 
място. Емилия Пандева – 
кметът на селото, припомни 
в словото си дати и имена на 
герои от Въстанието. Кметът 
на Общината Георги Иконо-
мов се обърна към събрало-
то се множество с думите: 
"Тук, на Харами бунар, чет-
ници и милиция от Обидим 
и Кремен разбиват преми-
наващи османски части и 
оставят 35 убити и много 
ранени. Битката на това па-
метно място ще остане в ис-
торията на Въстанието като 
една от най-кървавите. И 
когато свеждаме глави пред 
героизма на Илинденци, не 
трябва никога да забравяме, 
че наш дълг е да пазим Бъл-
гария, такава каквато е днес, 
свободна и обединена."

Честванията по случай 
116-годишнината 
от Илинденско-

Преображенското 
въстание стартираха 

в община Банско
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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

роите на Илинденско-Преобра-
женското въстание и към всички 
банскалии, взели участие в него. 
Към своите съграждани, кметът 

на Общината Георги Икономов, 
се обърна с думите: 

„И до днес ние, банскалии, не 
само помним героите, но и учим 
децата си на памет! Така съх-
раняваме духа на въстанието и 

неговото непреходно значение, 
като една от най-мощните про-
яви на българския национален 

дух.
И нека 

се знае, 
че в 
п л а м ъ -
ците на 

опожарените села, 
в почернените бан-
ски родове, не изго-
ря волята на хората 
от нашия край. Тази 
воля е жива! С тази 
воля днес градим на-
стоящето и гледаме 
уверено в бъдещето! 
Това е нашата истин-
ска почит към герои-

те на Илинден и Преображение 
и така ще бъде винаги - тук, на 
тази земя!

Поклон пред тяхното безсмър-
тие!”

За историята на въстанието и 
участието на банскалии в него 
говори Георги Питов – уред-
ник в Музеен комплекс Банско. 
Единайсет годишната Радос-
тина Кехайова развълнува при-
състващите с песен за героите. 
Водещата на ритуала Елена Ка-
лайджиева изпълни стихове за 
Илинденската епопея.

В знак на признателност към 
всички загинали във въстанието 
бяха положени венци и цветя.

Банско тържествено ознаменува 116-ата годишнина
от Илинденско-Преображенското въстание

(Продължение от стр. 1)
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Разходката в парка е едно, но 
преходът в дивата природа е съв-
сем различно нещо. Ако отидеш 
твърде далеч, избереш твърде 
труден маршрут, тръгнеш без 
подходяща екипировка или пра-
вилна подготовка, приключение-
то на открито може да стане не-
приятно или направо опасно.

Предлагаме ви няколко съве-
та за начинаещи в изкуството на 
преходите.

ИЗБЕРЕТЕ ПРАВИЛНИЯ 
ПРЕХОД

Първата стъпка към приятния 
преход е преценката на физиче-
ските ви възможности и избора 
на подходящ маршрут. Основни-
те фактори, които трябва да взе-
мете предвид, са разстоянието, 
денивелацията и типът терен.

Ако сте новаци, започнете с 
кратки, лесни разходки и посте-
пенно увеличавайте трудността. 
Ако е възможно, ходете с придру-
жител или в група с повече опит. 
Така не само ще е по-безопасно 
и забавно, но ще можете и да по-
черпите от знанията и уменията 
на останалите. Клубовете, турис-
тическите дружества и преходите 
с водач също са отличен начин да 
научите основите.

ОБЛЕЧЕТЕ СЕ НА СЛОЕВЕ

Оптималното облекло за на от-
крито ви предпазва от стихиитеи 
регулира телесната температура, 
като в същото време е леко, из-
дръжливо и удобно.

Най-добре се обличайте на 
слоеве – бельо под среден слой 
под връхна дреха, и в зависи-
мост от условията добавяйте или 
сваляйте. За долния и средния 
слой е идеална суперфина вълна 
като мериносовата, а за горния – 
синтетика.

Жизненоважно е надеждното 

водонепромокаемо яке, както и 
шапката – широкопола за слънче-
вите дни и вълнена за студените. 
Общоприето правило е винаги да 
сте подготвени за най-лошите ус-
ловия.

ИЗБЕРЕТЕ ДОБРИ ОБУВКИ

Нищо не може да замени ви-
сококачествените туристически 
обувки, които осигуряват сце-
пление, пазят глезените и поемат 
ударите. Купете си най-добрия 
чифт, който можете да си позво-
лите. Обърнете особено внима-
нание на подметката – трябва да 
има ясно изразена пета и здрави 
грайфери, изработени от високо-
качествен каучук.

Идеалното място да изберете 
новите си обувки е специали-
зиран магазин за аутдор екипи-
ровка, при това лично, а не по 
интернет. Пробвайте ги с дебели 
вълнени чорапи. Трябва да са ви 
удобни от първото обуване. Про-
блемна обувка рядко ще се опра-
ви с носенето.

НОСЕТЕ УДОБНА РАНИЦА

Ако ще носите тежък товар за 
дълъг период от време, вземете 
си раница с добри презрамки, 
ремъци и колан, защото от това 
зависи удобството ви и теглото, 
което може да носи.

За начало проверете дали може 
да бъде нагласена така, че да пас-
ва на силуета на тялото ви. Пре-
гледайте внимателно подложката 
и колана за кръста, презрамките и 
качеството на подплънките.

Правилно нагласената раница 
позволява свобода на движение-
то, но не се люлее странично. 
Бъдете готови да правите малки 
промени в движение – леко пре-
местване на презрамка може да 
направи раницата много по-удоб-
на.

НОСЕТЕ ЛЕК БАГАЖ

Взимайте колкото е възмож-
но по-малко багаж, особено при 
дълги преходи по хълмист терен. 
Инвестирайте в лека екипировка 
и разпределете между хората от 
групата всичко, което може да 
бъде споделяно, като пособията 
за готвене, например. При това се 
съобразявайте с физическите въз-
можности на всеки турист.

Вземете храна с малко тегло и 
я сложете в пластмасови торбич-
ки, вместо да носите излишни и 
заемащи място опаковки. Не е 
необходимо да носите и огромни 
количества вода, ако по пътя има 
откъде да си наливате.

ЯЖТЕ И ПИЙТЕ ДОБРЕ

Храната е вашето гориво и за да 

сте във форма, трябва да се хра-
ните добре по маршрута. Винаги 
взимайте повече, отколкото ви 

трябва, особено ако има вероят-
ност пътуването ви да продължи 
по-дълго от планираното.

За преходи с преспиване но-
сете високоенергийна, питател-
на, компактна и лесна за готвене 
храна, която няма да се повреди 
по пътя. Вкусотии като шоколада 
могат и да повдигнат духа ви, ко-
гато преходът започне да ви нате-
жава. Хидратирайте се, но ако не 
сте сигурни в качеството да вода-
та, третирайте я.

НЕ БЪРЗАЙТЕ

Удоволствието от прехода за-
виси от издръжливостта, не от 
бързината. Ще ходите много 
по-бавно от обикновено, като по-
степенно влизате в естествения 
си ритъм и скорост.

Ако в групата ви има някой 
бърз като заек, помолете го да 
забави темпо или го пратете в 
ариергарда. Ходенето със ско-
ростта на най-бавния в групата 
осигурява хармония и помага да 
се насладите на пейзажа, което 
всъщност е и една от основните 
цели на упражнението. Праве-
те чести почивки, за да свалите 
товара, пийнете вода и хапнете 
малко ядки – три действия, които 
със сигурност ще ви накарат да се 
усмихнете.

НАВИГИРАЙТЕ ВНИМАТЕЛ-
НО

Освен ако не ходите по лесни, 
добре маркирани пътеки, винаги 
носете карта, защото GPS-ът е 
безполезен, когато нямате сигнал 
или батериите паднат.

Топографската карта е от пър-
востепенна важност за преходите 
в диви местности. Научете се да 
я разчитате и да се ориентирате 
с компас. Най-добрият спътник 
на картата е чувството за посо-

ка. Оглеждайте заобикалящия ви 
пейзаж, като търсите важни ори-
ентири от типа на реки, върхове 

или разклонения на пътеката. 
Най-добрият начин да избегнете 
загубване е да знаете къде сте.

„РАЗЧИТАЙТЕ“ ВРЕМЕТО

Атмосферните условия оказват 
голямо внимание върху радост-
та от прехода. Дъждът, снегът и 
намалената видимост могат да 
превърнат лесни пътеки в ковар-
ни изпитания, а голямата жега 
изтощава, дехидратира и може да 
предизвика топлинен удар. В ня-
кои случаи е препоръчително да 
промените плановете си.

Проверявайте прогнозата и се 
научете как да разчитате време-
то. Докато ходите, наблюдавай-
те небето, особено в планините, 
където условията може да се 
променят бързо. Внимавайте за 
дъждовни облаци, ако ви пред-
стои пресичане на река и не се 
колебайте да се върнете или да 
потърсите подслон, ако условия-
та се влошат.

ПЛАНИРАЙТЕ БЕЗОПАСНО-
ТО СИ ЗАВРЪЩАНЕ

Уведомете някого къде отивате 
и кога ще се върнете, за да може 
да вземе мерки, ако се забавите.

Винаги носете поне елемен-
тарен комплект за първа помощ. 
Лейкопласт и обезболяващи са 
достатъчни за еднодневни пъ-
тувания, но за по-дълги преходи 
вземете и бинтове, стерилни там-
пони, антисептик и рехидратира-
щи прахчета.

Чувалът за оцеляване или одея-
лото за спешни случаи са добра 
идея, каквата е и свирката, с която 
можете да привлечете внимание. 
Персоналният излъчващ локатор 
увеличава шансовете да ви наме-
рят, ако конят започне сериозно 
да навлиза в реката, образно ка-
зано.

Преходи за начинаещи
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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

ПЪРЖЕНИ КАРТОФЕНИ

ТОПЧЕТА С КАЙМА
ЮЛИ- СЕПТЕМВРИ

Посетителски информа-

ционен център

Културни вечери „Традиции 

и изкуство”

ЮЛИ-СЕПТЕМВРИ

Площад „Независимост”- 

гр. Добринище”

„Добринищко лято 2019” – 

мероприятия всяка съботна 

вечер

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

22-24 АВГУСТ

Централен площад „Н. 

Вапцаров

Фестивал за оперна и класи-

ческа музика „Банско Опера 

фест”

22 АВГУСТ

„Вивалди и Малкия Ото” 

– концерт за най-малките на 

Фортисимо Фамилия;

23 АВГУСТ

опера „Набуко” на Джузепе 

Верди;

24 АВГУСТ 

мюзикъл „Чикаго” на Боб 

Фос

06 СЕПТЕМВРИ

Паметник „Банско помни 

героите”

Честване на 134-ата годиш-

нина от Съединението на Кня-

жество България с Източна 

Румелия-съвместна проява на 

Община Банско, Музеен ком-

плекс – Банско и читалище 

„Никола Вапцаров”

Културен 
календар 

на община 
Банско

Необходими продукти
5 бр. картофи
200 г кайма
2 бр. яйца

картофено пюре на прах
подправки по избор

Начин на приготвяне
Картофите се сваряват и 

пасират. Каймата се изпър-
жва в сух тиган докато стане 
на трохи и е приятно кафява. 
Подправя се силно. Смес-

ват се картофите, каймата 
и жълтъците, омесват се 
добре. Оформят се топчета, 
които се овалват в белтъци-

те (обилно) и после в сухото 
картофено пюре. 

Изпържват се до златисто 
или се запичат върху хартия 
на 180°С.

Големината на топчетата 
няма значение, само колкото 
по-малки се направят, такова 
по-хрупкави стават.

Банската укрепена къща е характерен 
подтип българска възрожденска къща, раз-
пространена в строителството в Банско. 

Обикновено се датира от XVIII век до 60-те 
години на XIX век, но има и други мнения по 
датировката й. Според етнографа Стефан 

Костов плановата схема на банската укрепе-
на къща е пренесена от Италия, по спомени 

на банскалии.
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Настоящата ситуация подлага на изпи-
тание чувството ви за реалност. Помис-
лете изпълними ли са плановете ви, имат 
ли реална основа и какво ще трябва да 
вложите в тях. Не е време и за професио-
нални инициативи. 

Няма да чакате дълго. Онова, кое-
то ви вълнува от доста време насам, 
най-после ще се изясни и оформи като 
краен резултат. Може да е за работата, 
а може да е в личен план. Радват ви 
придобивки и домашни новости. 

Не бързайте, а се опитайте да погле-
днете на нещата отстрани. Запазете дис-
танция, за да видите картината в цялост 
и бъдете независими в изводите и съжде-
нията си. За някои ядовете са лични, за 
други – финансови. 

Сами ще забележите в новите въз-
можности шанс да направите пробив. 
Резултатът може да се окаже много над 
очакванията ви, така че не изпускайте 
момента. Най-сетне идват чакани ин-
тимни новини. 

Не надценявайте своите възможнос-
ти и не се впускайте в рисковани спеку-
лации. От вас се искат хладнокръвие и 
трезва мисъл, така че бъдете нащрек и 
не се увличайте без мярка. Най-хубави са 
домашните новости.

Успехът на начинанията ви зависи 
изключително от вашата предприемчи-
вост и издръжливост. Откриете ли ги в 
себе си, ще убедите и околните в своята 
правота, а перспективите са най-благо-
приятни. 

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. 

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. Някои 
са изправени пред избор в работата. 

Динамичен период, изпълнен с мно-
го и най-различни събития, неочаквани 
шансове и също толкова неочаквани 
пречки. Най-важното е да бъдете спо-
койни и да не позволите да ви извадят от 
равновесие.

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. 

Гледайте на нещата мащабно, за да ви-
дите перспективите. И не пренебрегвай-
те интуицията си, ще ви подскаже какви 
са мотивите на другите, също тенденци-
ите за развитие на ситуацията. Радват ви 
домашни новости.

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.

12 Св. мчци Фотий и Аникита. Преп. Паламон Египетски. Преп. Максим 
Изповедник (Вечерта Вечерня с Молебен канон на Пресвета Богородица) 
(Тип. с. 387)

13 Св. Тихон, еп. Воронежки и Задонски Чудотворец (Отдание на Пре-
ображение Господне) (Тип. с. 395) (Вечерта Вечерня с Молебен канон на 
Пресвета Богородица)

14 Св. прор. Михей (Предпразн. на Успение Богородично) (Тип. с. 396)
15 † Успение на Пресвета Богородица (Тип. 397)
16 * Пренасяне на Светия Убрус. Св. мчк Диомид. Преп. Йоаким Осогов-

ски. Преп. Херимон Египетски. Прпмчк Никодим Метеорски. Мчк Стамат 
(Тип. с. 399)

17 Св. мчк Мирон презвитер. Преп. Алипий иконописец (Събота след 
Успение Богородично) (Тип. с. 401)

18 † 9 Неделя след Петдесетница. Неделя след Успение Богородично. 
Св. мчци Флор и Лавър. Успение на преп. Йоан Рилски Чудотворец. Гл. 8, 
утр. ев. 9, ап. Гал. 5:22-6:2 (с. 537), лит. ев. Мт 14:22-34 (Тип. с. 402)
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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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