8 КВІТНЯ

СВЯТА

Міжнародний день фен-шуй

Всесвітній фестиваль вівсянки
День працівників військових комісаріатів
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Міжнародний день Будди

День народження пожежної драбини

ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ

Фізіолог, піонер ендокринології
Браун-Секард Шарль(Франція,
1817-1894)

Політичний діяч, історик, публіцист,
літературознавець Дмитро Дорошенко
(1882-1951)
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Токсиколог, фармаколог, хімік,
професор Олександр Луйк
(1947-2000)

Акушер-гінеколог, професор Григорій
Чайка (1962)

ІМЕНИНИ
Авраам – великий батько народів (євр.) Лариса – чайка (гр.)
Алла – посвячена в знання (схід.)

Малахій – мій посланець (лат.)

Василь – найвищій (шумер.)

Марія – чудова (євр.)

Гаврило – Божий воїн (євр.)

Параска – переддень свята (гр.)

Ганна – милосердна (євр.)

Степан – вінок (гр.)
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Народні прикмети та традиції

• У народі вірили, що 8 квітня архангел Гавриїл

спускається на землю, щоб виконати бажання людей.
Якщо ви хочете, щоб задумане здійснилося, то
встаньте раніше і вийдіть на вулицю. Не забудьте
надіти натільний хрест, тому що саме по ньому
архангел зауважує людей, які просять.Встаньте
обличчям на схід, три рази перехреститеся і тричі
неголосно скажіть:
«Архангел Гавриїл, слуга Господа нашого, почуй прохання
раби Божої (ім’я) і виконай його (своїми словами скажіть,
чого ви бажаєте). В ім’я Отця, і Сина, і Святого Духа.
Амінь».
• Якщо вранці 8 квітня сонце біле та ясне, значить снігу більше не буде.

• Верба зацвіла, отже пасічники можуть виставляти вулики на пасіці, а якщо зацвіла

черемха, значить буде тепло і можна садити картоплю.
• На Гавриїла Благовіста сильно зірки блищать – очікується сильний вітер.

• Вважають - якою буде погода 8 квітня, такою самою буде і 8 жовтня.
• Заморозки – до холодної і затяжної весни
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• Якщо на дахах донині лежить сніг, то в найближчий місяць він повністю не

розтане.
• Сни з 7 на 8 квітня можуть виповнитися протягом тижня.
• Людям, які народилися 8 квітня, слід носити берил.

Заборони цього дня
• На Гавриїла Благовіста категорично забороняється скупитися.
• Цього дня не бажано братися за жодні нові справи та вирішувати важливі робочі

питання.
• Не можна 8 квітня нікому заздрити, не можна сваритися та голосно кричати.

