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СВЯТА

Міжнародний день програміста
Православне Різдво Христове

Міжнародний день дурної ходи

Свято семи трав або Дзіндзіцу (Японія)
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День богині Сехмет , богині війни та
пекучого сонця(Єгипет)

Всесвітній день темпури (страв японської
кухні з риби, морепродуктів та овочів,
приготованих в клярі та обсмажених у
фритюрі)

ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ
Інженер, що створив
залізничну мережу
Канади; дизайнер
перших канадських
поштових марок;
завдяки йому світ став
поділений на часові
пояси
СендфордФлемінг
(Канада,1827-1915)

Американець Томас
Стівенс із СанФранциско завершив
першу навколосвітню
подорож на
велосипеді. Почавши
мандрівку у
квітні 1884 року,
відчайдух проїхав 13
500 миль (1887)
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Зроблений перший трансатлантичний
телефонний дзвінок з Нью-Йорка у Лондон
(1927)

Фармаколог, член-кореспондент НАМН
України Тетяна Бухтіарова(1952)

Поет, громадський і політичний діяч
Ростислав Братунь (1927-1995)

Телефонна компанія AT&T випустила
перший відеотелефон. Він коштував 1499
доларів (1992)
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Головна героїня серії фільмів
«Чужий»Еллен Ріплі(планетиЗемля,
Луна, 2092-2179)

ІМЕНИНИ
Леонід – щедра душа (схід.)

Марія – дарує вдачу воїну (схід.)

Народні прикмети та традиції
• Якщо кішка дере кігтями стінки, то скоро зіпсується погода. Котик, що згорнувся в

клубок, віщує наступ морозів.
• Добре якщо йде сніг або ж лежить на землі. Чим більше снігу 7 січня, тим

сприятливішим буде рік.
• Відлига в цей день обіцяє теплу і ранню весну.
•

Якщо за вікном тепло, то весна буде холодною.

• Якщо вдарить мороз, то холодно буде і на Хрещення.
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• Безхмарне небо і яскравий місяць на ньому – до сильних морозів.

• Зоряне небо і іній на деревах – до хорошого урожаю.
• Якщо свято випало на молодика, то буде неврожайний рік.
• Людина, народжена 7 січня, проживе довге і щасливе життя. В якості талісмана їй

підходить яшма. Цей камінь з давніх часів застосовували маги і чаклуни для
проведення різних обрядів. Яшма знімає негативну енергію, накопичену в
людському організмі, загострює дар передбачення і інтуїцію.

Різдво Христове
Різдво Христове — велике християнське свято, день
Народження Ісуса Христа, Спасителя світу і
Відкупителя людей з полону гріха. Свято Різдва
Христового вважається другим після Пасхи
(Великодня) великим святом, хоча у багатьох
католицьких країнах народне благочестя досі
відводить йому головне місце серед свят. У день Народження Сина Божого весь світ
славить свого спасителя: люди прикрашають свої будинки святковими ялинками, які
символізують євангельське древо, запалюють свічки, ходять на церковні
богослужіння. Протягом сотень років бережуть і шанують традиції Різдва й українці.
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У цей день прийнято вибачати образи минулого та дякувати тим, хто підтримував
людину увесь рік.
За традицією, на Різдво за столом після святкової служби в храмі збирається вся
родина, кажучи замість привітання слова: «Христос Рождається! Славімо його!»
На цій трапезі розговляються, адже 7 січня – дата закінчення посту, тому господині на
цей день готували вже й м'ясні страви.
Головною різдвяною стравою вважається кутя пшенична або рисова каша, змішана з родзинками,
маком, медом, горіхами. Також на столі обов'язково
має бути узвар – компот із сухофруктів.
Святкують Різдво 12 днів, до Водохреща – 19 січня.
Цей період називається Святки.
Вітати один одного в ці дні прийнято словами: «Христос народився!» - «Славімо
Його!».
Також на Різдво Христове прийнято колядувати, а
колядників обдаровувати грішми й солодощами. На це
свято в кожному домі також випікали пироги, пряники,
колядки - це вироби з житнього прісного тіста з начинкою,
якими пригощали колядників.
Відвідайте в цей день церкву і помоліться, попросіть
здоров’я, прихильності і допомоги у справах. Якщо немає
можливості сходити до церкви, помоліться вдома і запаліть свічку.
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На Різдво прийнято пекти пиріг з монеткою, той кому дістанеться монетка,
буде дуже щасливий в Новому році, особливо в грошах.
У Різдво треба накрити стіл і запросити гостей або самим відправитися в гості
до близькі і друзів.
В гості на Різдво не прийнято ходити з порожніми руками, потрібно нести
їстівні подарунки, наприклад, цукерки, калачі, варення.
У Різдво обов’язково запаліть свічки – вони привернуть у ваш будинок тепло,
затишок і багатство.
Є багато прикмет і забобон цього свята :
Розбити на Різдво посуд або щось пролити – до сварки.
Зіграти в цей день весілля – до довгого і щасливого сімейного життя.
Сідати за святковий стіл потрібно тільки після появи першої зірки.
Якщо птах на Різдво постукав у вікно, то ви отримаєте радісні новини.
Всі страви, що стоять на столі, потрібно спробувати.
Запрошуйте на торжество тільки приємних і дорогих
вам людей.
Домашніх тварин в цей день потрібно ситно
нагодувати.
Куплена на Різдво річ прослужить довгий час.
Якщо собака на прив’язі завиє, буде біда. Щоб уникнути
нещастя підійдіть до тварини, відв’яжіть її і скажіть:
«Як мотузка тебе не тримає, так і біда за мій будинок
триматися не буде».
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Має значення і на який день випало Різдво Христове:
понеділок – літо буде теплим і порадує великим урожаєм грибів;
вівторок – рік вдалий для укладення шлюбу;
середа – рибалка і полювання будуть успішними;
четвер – фортуна посміхнеться незаміжнім дівчатам;
п’ятниця – зима буде довгою, а літо – коротким;
субота –у кінці зими буде багато дощів;
неділя – рік буде хорошим і принесе людям багато радісних подій.

Що не можна робити сьогодні
• Гадати молодим дівчатам, інакше долю свою прогадають. Але в цей день можна

загадати найзаповітніше бажання. Згідно з повір’ям, воно обов’язково збудеться.
• Купатися. Приймати водні процедури потрібно заздалегідь. Зустрічати Різдво

необхідно чистими душею і тілом.
• Займатися справами по господарству. Бажано всі домашні справи зробити ще 5

січня.
• Жінкам фарбувати і стригти волосся.
• Зачинати дітей. Вважається, що в іншому випадку шлюб розпадеться.
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• Господарям залишати стіл раніше гостей. Існує думка, що якщо господар раніше

гостей покине стіл, то бути йому весь рік неприкаяному.
• Пити алкогольні напої і воду. У цей день можна пити чай, каву, компот.
• Ставить на стіл порожні тарілки. Обов’язково хоч щось, але має на них лежати.
• Ходити в ліс і на риболовлю. Інакше можна потривожити русалок і лісовика.
• Ходити на полювання і вбивати звірів.

• Варити або пити кисіль – до небіжчика.
• Виносити сміття.
• Лаятися і переїжджати на інше місце.
• Купувати мотузку, інакше в будинку буде повішений.
• Відзначати свято одному.

