19 СІЧНЯ

СВЯТА

День ніжності до всіх істот
Свято Богоявлення (Хрещення Господнє)

День музейного селфі

День помаранчевих казок

19 СІЧНЯ

День варіння зілля

Свято Тімкат (Ефіопія)

День працівника служби
порятунку( Білорусь)

День патологоанатома (США)
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ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ

Мислитель, письменник,
мандрівник Жак-Анрі Бернарден
(Франція, 1737-1814)

Режисер («Дума про Ковпака», «Якщо
ворог не здається», «Війна») Тимофій
Левчук (1912-1998)

Гірський провідник і людина, що
вважається одним з перших альпіністів у
світі Жак Бальма (Франція, 1762-1834)

Математик, економіст,
Нобелівський лауреат 1975 року
Леонід Канторович (1912-1086)
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Політичний діяч, голова Організації
українських націоналістів у 1968-1986
рр., президент Антибільшовицького
блоку народів у 1946-1986 р Ярослав
Стецько (1912-1986)

Поетеса (Дніпро) Олеся
Омельченко (1952)

Актор театру і кіно, поет, музикант,
співак Михайло Ножкін (1937)

Гігієніст, професор (Дніпровський
державний медичний університет)
Надія Рублевська (1967)
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Відкрито Музей НЛО(Туреччина,
Стамбул, 2002)

Кіноакторка Марина Петренко (1987

ІМЕНИНИ
Андрій – мужній (гр.)

Домініка – народжена в неділю (лат.)
Іван – Божа благодать (гр.)
В Україні офіційно з'явилося Суспільне
мовлення: зареєстрована Національна
суспільна телерадіокомпанія
України(2017)

Лідія – музична (італ.)
Марія - дарує воїну вдачу (схід.)
Феофан – явлений Богом (гр.)
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Народні прикмети та традиції

Водохреща, Хрещення чи Йордан – народнорелігійне свято, котре православні та грекокатолики святкують 19 січня. Воно є останнім
святом з різдвяно-новорічного циклу та
завершує Святки – 12 днів Коляди між Різдвом
та Водохрещем. Із цим святом пов'язують
хрещення Христа. Коли Ісус Христос досяг 30річного віку, він прийняв хрещення від Івана
Хрестителя в річці Йордані. Вода на Хрещення
вважається цілющою, вона символізує початок життя та очищення. Віруючі
зберігають вдома саме йорданську воду, адже вірять, що вона є цілющою впродовж
усього року. Йорданську воду зберігають за образами та бережуть на випадок хвороби.
Вражає той факт, що вода, освячена на свято Йордана, зберігається не псуючись та не
засмерджується впродовж року. Віряни певні, що справа у святості, а скептики кажуть,
що виною всьому срібло з хрестів, котрі занурюють у воду.
Набрати свяченої води можна у церкві. Також освячуються водойми – річки та озера.
За тиждень до свята у кризі замерзлих водойм вирізається ополонка у формі хреста.
Цим традиційно займається чоловіча громада: на річці вирубається ополонка, а
великий хрест з льоду встановлюють над ополонкою та обливають його червоним
квасом з буряка, що символізує кров. Ополонку освячує священик. Згідно з
релігійними переконаннями, така вода очищує від гріхів та заряджає здоров’ям на
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увесь наступний рік. Для вірян після Водохреща починається весільний сезон, що
триває до Великого посту.
•

Якщо сьогодні під час святкової літургії або
під час ходіння на воду йде сніг – це означає,
що рік буде багатим на врожай хліба, а від
бджіл вийде багато роїв.

• Бажано в цей день провітрити будинок, тому що, при відкритих, навіть на кілька

хвилин, вікнах, Ваш будинок залишать усі проблеми та негаразди.
• Завжди вважали, що сніг у цей день має цілющу силу. Ним потрібно розтерти руки

та обличчя, щоб набути здоров'я та привабливості.
• Якщо 19 січня стоїть холодна та ясна погода, то літо, швидше за все, буде

посушливим, якщо погода похмура та снігова – це до рясного врожаю.
• Якщо на Хрещення немає морозів і вода в річках не замерзла, у світі можуть

статися великі зміни чи глобальні потрясіння.
• Якщо на Хрещення заметіль, то і в кінці квітня чекай хуртовини.
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• Холодна і ясна погода – до посушливого літа; сніжна і похмура – до хорошого

урожаю.
• Якщо день сонячний і теплий, то хороша погода триватиме ще кілька тижнів.
• Якщо йде дощ, то дощитиме до кінця місяця.

• Якщо день теплий, то хліб буде густий.
• Зоряна ніч – до урожаю гороху і ягід.
• Похмуре небо, великий іній і йде сніг віщують родючий рік.
• Ясний день – до неврожаю.
• Опівдні сині хмари – до урожаю.
• Сильні вихори на Хрещення піднімаються – до хорошого роїння бджіл.
• День вдалий для ворожіння.
• Людина, яка народилася 19 січня, проживе довге і щасливе життя. Їй слід носити

нефрит.
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Що не можна робити сьогодні
• Цього дня суворо заборонено займатися

прибиранням та мирськими справами,
викидати сміття та викидати їжу – це не
приведе ні до чого доброго.
• У день Хрещення не можна плакати чи скаржитися, бо той, хто проливає сльози

цього дня - плакатиме весь рік.
• У жодному разі не можна: об'їдатися, накривати на стіл парну кількість страв та

залишати взуття за порогом.
• З 19 січня і протягом усього тижня заборонялося полоскати на річці білизну.За

народними уявленнями, нечиста сила, котра йде після Святок у воду, може
схопитися за білизну і вибратися назовні.
• На Водохреща потрібно вдягнути все нове, не можна бути в старому та брудному

одязі. Прикличете хвороби таким чином.

