5 КВІТНЯ

СВЯТА

День неонатолога

Міжнародний день супу

День створення Першої конституції
України

Міжнародний день моральності
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День пам'яті преподобномученика
Никона, єпископа Сицилійського

День штату Небраска (США)

День чистої карми

День посадки дерев (Південна Корея)
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ЦЕЙ ДЕНЬ В ЦСТОРІЇ

Голландський мореплавець Якоб
Роггевен відкрив острів Пасхи (1722)

Історик і публіцист, політичний діяч,
теоретик українського консерватизму
В’ячеслав Липинський (1882-1931)

Джордж Вашингтон застосував перше
президентське вето в історії США(1792)

Письменник-фантаст Роберт Блох
(США, 1917-1994)
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Засновано швейну фабрику в
Дніпропетровську (1922)
Патологоанатом , професор Неоніла
Коврижко (1922-1998)

Мікробіолог, вірусолог, академік НАМН
України та НАН України, професор
Володимир Широбоков (1942)

Лікар, професор Олександр
Владимиров (1952)
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ІМЕНИНИ

Анастасія – воскресіння (гр.)

Лідія – музична (італ.)

Варвара – дикунка (гр.)

Лука – світло (гр.)

Василь – царський (гр.)

Макар – щасливий (гр.)

Георгій – хлібороб (гр.)

Марія – чудова (євр.)

Іван – милість Божа (гр.)

Никон – переможець (гр.)

Ілля – сила Господня (євр.)

Пахом – кремезний (гр.)

Народні прикмети та традиції
• Сині хмари по небу пливуть – до теплих дощів.
• Сонце в колах – до багатого врожаю.
• Кішка кашляє або чхає – до дощу.
• Білка з гнізда вийшла – до тепла.

• Ясне і зоряне небо вночі – до ранкових заморозків.
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• Якщо день теплий, а вночі сталися заморозки, погода в квітні буде погожою.
• Якщо на землі ще лежить сніг, а почувся перший весняний грім – літо буде холодне.
• Опівдні сонце виглянуло – до спекотного літа. Якщо похмуро вдень, то літні місяці

будуть дощові.
• Дворові птиці з себе пір’я вищипують – в будинку може трапитися нещастя.
• Щоб протягом року не хворіти, в Никонів день потрібно випити чашечку

ароматного м’ятного чаю.
• Сон, що приснився вдень 5 квітня, є віщим. Сни з 4 на 5 квітня в точності

збуваються.
• Люди, які народилися 5 квітня, бояться холоду. В якості талісмана їм підходить

гранат.

Заборони цього дня

• Цього дня категорично заборонено обманювати, лестити та

завдавати зло людям.
• Не рекомендується сьогодні спати на чужій подушці та

зловживати алкоголем.
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• На Никона краще не тримати гроші на виду, а також не слід ображати птахів, шити,

в'язати, прясти та ткати.
• Жінкам 5 квітня не бажано робити будь-які зміни у зачісці або фарбувати волосся.

А чи знаєте ви, що…
Старовинна фортеця, святилище і
примітивна астрономічна
обсерваторія — все це про
Урицькі скелі. Починаючи з 9 ст.
н.е., плем’я хорватів
розбудовувало тут місто-фортецю
Тустань. Вона проіснувала до 16
ст. не лише як оборонний, а й як
митний пункт на соляному шляху
«Дрогобич — Західна Європа».
Урицькі скелі зберегли дуже
багато зображень-петрогліфів
різних епох. Тут є чимало солярних символів, найвідоміший із яких — Бог Сонця
—2-метрове зображення людського обличчя. Інші петрогліфи нагадують зразки
мистецтва кочових племен ранньоскіфського часу. Зображення давньоруської доби
дають підстави вважати, що тут поклонялися Перуну. Саме місце вважається
енергетичною аномалією.

