18 СІЧНЯ

СВЯТА

День святкового очікування
Водохресний святвечір
Надвечір'я Богоявлення

День запалювання маяка

День Інтри - бога джерел,
колодязів, змій і хмар (слов’ян).
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День штату Мічиган (США)

День Вінні Пуха (США)

ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ

Поет, драматург, лібретист,
критик Антуан Удар де Ламот
(Франція, 1672- 1731)

Письменник, батько Вінні Пуха Алан
Мілн (Великобританія, 1872-1956)
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Політик, Нобелівський лауреат
1999 року Джон Хьюм
(Великобританія, 1937-2020)

Артистка балету, прима-балерина
Катерина Кухар (1982)

Естрадна співачка (контральто),
піаністка, композитор, актриса
Тамара Гвердцителі (Грузія, 1962)

Прем’єра фільму «Мужики» (1982)
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ІМЕНИНИ

Григорій – невсипущий (гр.)

Поліна – сонячна (гр.)

Євгенія – шляхетна (гр.)

Роман – романтична особистість (схід.)

Йосип – що примножує прибуток (євр.)

Сергій – вельмишановний (лат.)

Лук’ян – світлий (лат.)

Тетяна – засновниця (гр.)

Матвій – досягає мети (схід.)

Феона – світла (ірланд.)

Михайло – богоподібний (євр.)

Хома – близнюк (євр.)

Народні прикмети та традиції
Православна церква відзначає Навечір'я Богоявлення
Господнього, або Водохресний святвечір. Через
важливість прийдешнього свята в цей день прийнято
постити.
У храмах проходить урочиста служба, присвячена
Хрещенню Господньому і Богоявленню. Літургія
починається великою вечірньою, яка відбувається
всього кілька разів на рік.
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Після літургії в храмах проходить освячення води. Також воду освячують і
безпосередньо в свято Богоявлення. Здійснюється два обряду освячення води:
напередодні Хрещення – всередині церкви;
в день Хрещення – на найближчому озері або річці.
Після півночі вся вода на землі освячується і має велику
силу, тому кожна господиня намагалася прокинутися ще
до сходу сонця і набрати води з криниці.
Існує традиція кропити водохресною водою будинок.
Також її весь рік вживають натщесерце, зазвичай разом з
шматочком просфори.
Вечір напередодні Водохреща називають Голодна кутя, другий Святий вечір. З
першою зіркою сім'я збирається за столом, на якому повинні бути тільки пісні
страви: смажена риба, вареники з капустою, млинці, кутя та узвар.
Вважалося, що напередодні Водохреща сніг набуває особливих властивостей і може
зцілювати хвороби. Люди вмивалися снігом, а талу воду довго зберігали,
використовуючи її для господарських потреб і для вмивання. Дівчата, щоб їх шкіра
була білою і гладкою, брали сніг і обтирали обличчя.
Чистий сніг додавали в їжу домашньої худоби, щоб вона не замерзла і здоровою була,
збирали для бані: «Баня все виправить, снігова баня краси додасть». Вірили, що якщо
зібраний у Водохресний святвечір сніг кинути в колодязь, вода в ньому протягом
усього року не зіпсується і не пересохне. Ще набирали сніг в банки для вибілювання
полотен.
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Водохресний вечір» вважався часом розгулу нечистої сили. Згідно з повір’ям, чорти
особливо небезпечні в певний час з 12 до 3 годин ночі (диявольська година), а також
на Святки і напередодні Купали. У ці періоди є ймовірність спілкування з іншим
світом і нечистою силою, яка норовить потрапити в будинок перевертнем. Прийняти
вона може будь-який образ: кішки, свині, собаки, змії.
• Якщо цього дня дме сильний південний вітер, то літо буде дощовитим і з
численними грозами.
• Кажуть, що якщо в хрещенську ніч небо чисте, значить буде врожай гороху, а якщо

ще й дуже блищать зірки, значить, буде хороший урожай хліба.
• Якщо сьогодні весь день був ясним, а до вечора на небі з’явилися низькі хмари, то

незабаром настануть тривалі морози.
•

Якщо заметіль і йде сніг - буде багато хліба.

•

Мало снігу на гілках дерев - влітку не буде ні грибів, ні ягід.

•

Чисте небо у Водохресну ніч - бути доброму врожаю гороху.

•

Якщо на небосхилі повний місяць - до великого розливу річок.

• Сніг, що випав рано вранці, обіцяє хороший врожай ранньої гречки, в полудень –

середньої, ввечері – пізньої.
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• Заметіль цього дня означає заметіль і на Масляну.
• Якщо сьогодні заметіль, то через три місяці теж буде заметіль.
• Снігопад 18 січня – добрий знак. Бджоли добре роїтися будуть.
•

Якщо сильно гавкають собаки - в лісі буде багато дичини і звіра.

• Люди, які народилися 18 січня, відрізняються спокійною і тихою вдачею. Вони

слухняні, і непомітні. В якості талісмана їм варто носити опал або смарагд.

Що не можна робити сьогодні
• Цього дня в жодному разі не можна лаятися та гніватися, а краще присвятити день

духовній підготовці до Хрещення. Категорично не можна сьогодні вживати
алкоголь, також віруючі люди в цей день не їдять м'ясо, дотримуючись суворого
посту.
• Напередодні свята і на Хрещення не можна брати або давати в борг. В іншому

випадку весь рік людина буде бідувати . Заборонено сьогодні шити, в'язати,
ремонтувати, прати, прибирати, прасувати, тобто, будь-яка фізична праця на
Святвечір – під забороною.
• У цей день не можна ображатися на когось. Постарайтеся пробачити кривдників .

