18 КВІТНЯ

СВЯТА

День пам'яток історії та культури
(Україна)

День заснування Товариства Червоного
Хреста (Україна)

Міжнародний день пам’яток та
історичних місць

Великий понеділок (Початок страсного
тижня) у православних християн

18 КВІТНЯ

Всесвітній день радіоаматора

День незалежності власників
домашніх тварин

Міжнародний день жонглерів

День пацієнтів в комі (Польща)

18 КВІТНЯ

ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ

Перша згадка України, — в Київському
літописі у зв'язку із смертю Переяславського
князя Володимира Глібовича (1187)

Актор, режисер Мар’ян
Крушельницький (1897-1963)

Письменник, філософ, критик
Джордж Льюїс (Британія, 1817-1878)

Данія стала першою країною, в якій відбитки
пальців стали використовуватися для
встановлення особи злочинців (1902)
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Гістолог, ембріолог, професор
Андрій Дибан (1922)

Актор театру і кіно Олександр Ганноченко
(1952)

ІМЕНИНИ
Агафія – мудра (гр.)

Микола – переможець народів (гр.)

Георгій – хлібороб (гр.)

Олексій – захисник (гр.)

Зенон – належний Зевсу (гр.)

Платон – широкоплечий(гр.)

Марко – молот(лат.)

Семен – почутий Богом (євр.)
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Великий понеділок

• У Великий понеділок, як і в наступні два дні,

прийнято згадувати останні бесіди Спасителя зі
своїми учнями і тими, хто приходив Його
послухати.
• У церквах цього дня проходять молебні, в яких

починається чин мироваріння. Для приготування
спеціальної суміші (миро) беруть смоли, трави і
оливкове масло. Миро надалі використовується для миропомазання, що
завершує таїнство хрещення. Миро готують лише один раз на рік в період з
понеділка по середу Страсного тижня. Освячують його в день Чистого четверга.
• За церковними правилами в Великий понеділок заборонені всякі чвари, лихослів'я

і нечисті помисли.
• Крім того, в Великий понеділок треба починати прибирати в будинку, щоб

встигнути завершити всі приготування до свята до п'ятниці.
• У цей день треба постаратися відмовитися від вживання їжі до заходу сонця.З їжі

дозволені хліб, овочі і фрукти.
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Народні прикмети та традиції

• Якщо на дні яру залишилася пляма снігу з корову, то можна орати.
• Оси у відкритих місцях гнізда будують – до сирого літа.

• Птахи гнізда з сонячної сторони в’ють – до холодного літа.
• З берези соку багато тече – літо буде дощове.
• День теплий 18 квітня і нема вітру, а вночі прохолодно – встановиться хороша

погода.
• 18 квітня намагалися повністю провітрити житло, щоби теплий вітер міг

проникнути всередину.
• День вдалий для ворожіння, але взагалі вважається нещасливим.
• Люди, які народилися 18 квітня, володіють даром роботи з деревом. Їм підходить

бурштин.

Заборони цього дня
• Заборонено сьогодні плювати у вікно, викидати в нього якесь сміття чи

недопалки.

18 КВІТНЯ
• У день Федула Вітрогона бажано не ходити проти вітру, тому що в майбутньому

можна зіткнутися з великими проблемами.
• Не можна цього дня через вікно впускати та випускати з дому кішку, можна

накликати крадіжку.
• Не бажано 18 квітня піднімати тяжкості, робити косметичні операції та виходити
надвір без головного убору.

