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СВЯТА

Всесвітній день дітей-сиріт війни

День яблуні

Православний Різдвяний святвечір,
переддень Різдва

Католицьке Богоявлення
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День пам’яті преподобної мучениці Євгенії
Римської

День обіймашок(США)

Хур-хрум-день

ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ

Жанна Д'Арк (уроджена Дарк),
національна героїня Франції (дата
народження умовна) (1412- 1431)
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Археолог, керівник розкопок
у Трої, Мікенах, Коринфі Генріх
Шліман (Німеччина, 1822-1890)

Художник, графік Гюстав Доре (Франція,
1832-1883)

Засноване Міжнародне гляціологічне товариство
Композитор і піаніст Олександр («Асоціація з вивчення снігу та льоду») (1962)
Скрябін (1872-1915)
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Нью-Мексико став 47-им штатом
США(1912)

Психофізіолог, професор Анатолій
Єна (1957)

Провізор, професор Віктор Доля (1942)

Футболіст, захисник збірної України та
клубів «Таврія», «Динамо» (К) Олександр
Головко (1972)
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ІМЕНИНИ

Агафія – шляхетна (гр.)

Клавдія – кульгава (лат.)

Артем – бадьорий (гр.)

Микола – переможець народів (гр.)

Євгенія – шляхетний (гр.)

Пилип – любитель коней (гр.)

Інокентій – чесний (лат.)

Сергій – високоповажний (рим.)

Народні прикмети та традиції
• Якщо у Святвечір вночі небо зоряне і безхмарне, значить, цього року буде багатий

урожай ягід та грибів
• Якщо стежки в лісі чорні (тобто видна земля, а не прихована під снігом), значить,

цього року можна зібрати багатий урожай гречки
• Зоряне небо на Святвечір обіцяє приплід худоби
• Якщо день 6 січня ясний і безхмарний,морозний то це обіцяє хороший врожай
• Якщо на Клавдію земля сильно промерзла - прикмета до того, що буде хороший

урожай
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• Якщо 6 січня на небі видно Чумацький шлях, значить, літо буде теплим

• Якщо у Святвечір попаритися в лазні, то це дасть людині захист від недуг на весь

майбутній рік.
• Якщо людина народилася в Різдвяний святвечір, то він буде щасливий, ніколи не

стане мати потребу в грошах. До слова, таким людям рекомендується носити
оберіг з геліотропом, що, згідно з повір'ями, стане надійним захистом від злих сил

Різдвяний Святвечір
Святий вечір, Святвечір, Багатий вечір, Багата
Кутя - це назви великого християнського
свята, що проводиться ввечері, напередодні
Різдва. Православні християни святкують
його шостого січня.
Зі Святвечора починаються зимові свята Святки, які тривають два тижні і
завершуються святом Водохреща, яке
святкується за православною традицією
дев'ятнадцятого січня. Усі християни
починають підготовку до святкування Святок
задовго до свят.
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Переддень Різдва традиційно відмічають вдома або в церкві. Вдень господині
готують страви та прибирають хату, щоб на Різдво було чисто. Всі роботи проводять
до першої зірки на небі. До того часу їсти не можна - годують лише дітей.
Після появи першої зорі на небі на стіл накривають вечерю з 12 страв. Оскільки цього
дня ще триває піст, на столі не має бути м'ясної та молочної їжі і яєць. Алкоголь
також під забороною - замість нього п'ють узвар. Перелік страв не строгий і
визначається за бажанням господарів. Але обов'язковими на столі є кутя, узвар та
вареники з грибами чи капустою. Часто також готують грибний суп, пісний борщ,
смажену картоплю, тушковану капусту, голубці з кашею. Риба в цей вечір дозволена на стіл подають солоного оселедця або заливне.
Першим за стіл має сідати хазяїн
дому. За стіл обов'язково сідає вся
родина. Додому запрошують бабусь
та дідусів. Ходити в гості цього дня
не прийнято. Перед тим, як почати
їсти, голова сім’ї підкидає ложку
куті до стелі. Якщо кілька зернять
прилипне - рік буде врожайним. На
стіл також ставлять тарілки для
померлих родичів і для тих, кого
зараз немає вдома.
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М'ясні страви, алкоголь і веселощі заборонені в Святий вечір. Дозволяється лише
випити трохи вина.Страви не можна запивати водою – лише узваром.
Не можна спізнюватися на вечерю – інакше весь рік проведете далеко від дому.
Під час Святої вечері не можна багато і голосно розмовляти, а також виходити з-за
столу – цим можна впустити нечисту силу. Також не можна виходити з дому, поки не
завершиться вечеря.На Святвечір також здавна заборонялося ткати.
Молодим хлопцям і дівчатам краще не сидіти в кутку столу, інакше їм не вдасться
зустріти своє кохання.
Взявши в руки ложку, не слід знову класти її на стіл.
Святий Вечір потрібно провести в колі лише найближчих і рідних людей.
Страви в Святвечір не потрібно доїдати
повністю, щоб холодильник не залишався
порожнім. Але водночас кожен член сім'ї має
хоча б спробувати кожну з дванадцяти страв 6го січня категорично не можна лаятися і
сваритися. Не можна спізнюватися на вечерю. В
іншому випадку, весь рік доведеться провести
далеко від домівки.Під час Святої вечері не
рекомендовано розмовляти багато і голосно, а також виходити з-за столу і навіть з
дому. Вважається, що так можна впустити в оселю нечисту силу.Молодим дівчатам і
хлопцям не варто сидіти на кутах столу, інакше їм не вдасться зустріти своє
кохання.Їжу краще запивати узваром, а взявши в руки ложку, знову класти її на стіл
не годиться.Не прийнято на святкове сімейне застілля запрошувати друзів і
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знайомих. Вечір слід провести в колі найближчих і найрідніших.Святкові страви не
доїдають повністю: холодильник не повинен залишатися порожнім. У Різдво це
поганий знак. Але при цьому кожному члену сім’ї потрібно скуштувати хоча б по
одній ложці кожної з дванадцяти страв.
У хаті під іконами ставлять дідуха - прикрасу із пшеничного чи
житнього снопа, щосимволізує добробут та багатство.
Вважається, що Ісус народився на сіні. На другий
день різдвяних свят дідуха спалюють, а довкола нього
колядують.
Опівночі на Святвечір проводиться церковна служба.
Відвідувати її заведено всією родиною. Вдома залишали на
столі залишки куті для померлих. Вночі діти та підлітки
ходять по хатах колядувати, а також відвідують хрещених.

Що не можна робити сьогодні
• У день Клавдії не годують курей, щоб ті городи НЕ перекопували.
• У День Клавдії не можна займатися шиттям і рукоділлям, оскільки це обіцяє

нещастя.
• У цей день не можна виносити сміття з дому. Все, що накопичилося, збирали в

затишному місці, а потім спалювали.
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• Вважалося, що не можна 6 січня сідати за різдвяний стіл, надівши чорні одягу,

оскільки це колір печалі
• Чи не впустити в дім колядників 6 січня - погана прикмета. Вважається, що з

будинку піде удача. А ось, гостинність, виявлену по відношенню до виконавців
колядок, навпаки, обіцяє процвітання і достаток.
•

Сваритися 6 січня категорично не можна.

