8 СІЧНЯ

СВЯТА

День пам’яті преподобного
Никодима Тисманського

Собор Пресвятої Богородиці

День обертання Землі

День повитух (Бабині каші)
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День заразливого сміху

День поширення мікробів радості

Фестиваль жінок (Гінайкратія , Греція)

День ванни з піною (США)
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ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ

Монако стало незалежною
державою (1297)

Лікар, винахідник
електрографії Яків НаркевичЙодко (1847-1905)

Наїздник, засновник сучасного цирку Філіп
Естлыі(Великобританія, 1742-1814)

Економістка,пацифістка, Нобелівська
лауреатка 1946 року Емілі Грін Болч
(США, 1867-1961)
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Фізик-теоретик Стівен Гокінг (1942)

Акторка театру й кіно
Марина Нейолова (1947)

Художниця (Дніпро) Тетяна Юшкова(1947)

Рок-музикант-мультиінструменталіст, співак,
продюсер, аудіо-інженер, композитор,
художник, кіноактор Девід Боуї (Англія, 1947)
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Боббі Фішер у віці 14 років став
чемпіоном США з шахів (1957)

ІМЕНИНИ
Анфіса – квітуча (гр.)

Йосип – збільшений (євр.)

Григорій – пильний (гр.)

Костянтин – постійний (лат.)

Давид – улюблений (євр.)

Марія – чудова (євр.)

Дмитро – землероб (гр.)

Юхим – вітер великої мрії (схід.)

Народні прикмети та традиції
• У народі цей день називали «бабиними кашами». Свято присвячене бабкам-

повитухам і породіллям. Прийнято було варити каші і пригощати гостей. У деяких
областях ходили в гості до жінок, які недавно народили, і приносили їм пироги.
Жінки в цей день йшли в гості до повитух, котрі приймали у них пологи,
показували їм дитину, вітали з професійним святом і дарували подарунки.
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• У повитухи вибирали жінку похилого віку (після менопаузи), яка мала власних

дітей. Вона не повинна жити статевим життям і бажано бути вдовою. Якщо ж у
повитухи тривали місячні, то у дівчинки, пологи якої вона буде приймати, місячні
настануть пізно. Якщо ж повитуха заміжня, то вона повинна вести бездоганне
життя і бути вірною чоловікові, інакше повиті нею дітки будуть хворими або
взагалі скоро помруть.
• Віруючі в цей день моляться пророку Давиду, який є заступником музикантів. Ще

святий допомагає впоратися з гнівом і люттю, що переповнють душу. На Русі
вірили, що Давид, граючи на гуслях, захищає людей від диких звірів і розбійників,
які можуть зустрітися на їх шляху. Тому люди молилися йому в цей день, просячи
про захист.
• Тривають Святки. У цей день прийнято гадати на весілля, урожай і подальше

життя.
• Якщо до вас прийшли гості, то обов’язково

запросіть їх в будинок і почастуєте чимось
смачним. Тоді весь рік в домі буде достаток.
• У цей день потрібно виносити з дому непотріб

і битий посуд. Це принесе щастя.
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• Колядників, які прийшли в будинок, потрібно обов’язково впустити і пригостити

смачною їжею, що принесе господарям будинку щастя і благополуччя, мир і спокій
в родині.
• В цей день дітей прийнято піднімати вище голови, щоб вони росли здоровими і

красивими.
• У столярів і музикантів в цей день робота йде на лад.
• Сніг до рук прилипає – до тепла.
• Якщо зяблики заспівали, скоро потеплішає.
• Якщо після заходу сонця небо червоне, то сильно похолодає.
• Північний вітер – до морозу.
• Завірюха і мороз 8 січня обіцяють холодне літо.
• Сонячний і ясний ранок – до хорошого урожаю проса.
• Пригоріла в цей день каша – до снігопаду.
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• Якщо в цей день буде хуртовина і мороз, тож літо буде холодним.
• Якщо за вікном сніг і мороз – прикмета до того, що літо буде непогожим і

холодним.
• Якщо вранці сонячно і ясно – чекай гарний урожай проса.
• Зграї ворон літають над головою – чекай хуртовини.
• Якщо цвірінькають синиці – незабаром нічні заморозки.

• Якщо в печі горить біле, а не червоне полум’я, невдовзі потеплішає.
• Північний вітер принесе з собою холод і холоднечу.
• Якщо після заходу сонця небо забарвлюється в червоний колір – чекай лютих

морозів
• 8 січня ворожіння на врожай і шлюб – найправдивіші.
• Людина, народжена 8 січня, виростить господарською. Зазвичай про таких

людей кажуть, що у них руки «золоті».
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Що не можна робити сьогодні

• Цього дня не можна купувати мотузки – до біди.

• Не можна варити чи пити кисіль – до небіжчика.
• Ще не можна займатися фізичною працею - дитина може народитися з фізичними

вадами.

А чи знаєте ви, що…

У японській культурі Новий рік займає дуже важливу
роль. За важливістю для японців з Новим роком може
зрівнятися тільки День народження Імператора. Тому
немає нічого дивного в тому, що 28 грудня всі
підприємства і держустанови в Японії зупиняються і
країна занурюється в святкування до 4 січня. Основна відмінність в тому, що в
передноворічній Японії ви ніколи не зустрінете мішури, гірлянд, блискучих кульок і
червоних костюмів Санта Клауса.
До речі, про Санта Клауса. В Японії теж є свій «дід мороз», але він носить синє кімоно і
не дарує подарунки, а просто уособлює дух свята.
На Новий Рік в Японії готують спеціальні страви, загальна
назва яких Осечі-рьоурі, сезонні страви. Це цілий набір страв,
кожна з яких щось символізує: темні соєві боби (куромаме) –
це побажання багато і добре працювати в новому році (що
дуже важливо для японців), датемакі – солодкий яєчний
рулет – теплих ясних днів тощо.

