20 КВІТНЯ

СВЯТА

День вдячності волонтерам

День китайської мови

Міжнародний день секретаря

День пошуків сенсу життя

20 КВІТНЯ

День пам'яті преподобного Георгія,
митрополіта Мітіленського
Свято ікони Божої Матері Візантійської

ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ

Харківське медичне товариство
відкрило Пастерівський пункт щеплень
та Бактеріологічну станцію (1887)

Подружжя французький фізиків Кюрі
отримало чистий радій (1902)
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У Парижі відкрилася виставка сучасного
мистецтва, що дала назву стилю «арт
нуво» (1902)

Санітарний лікар, професор
Вільям Ванханен (1927)

Фізик, Нобелівський лауреат 1987
року Карл Мюллер (Швейцарія, 1927)

Футболіст, півзахисник "Дніпра" і збірної
СРСР Володимир Лютий (1962)
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ІМЕНИНИ

Аркадій – зоряний (гр.)

Килина – орлина (лат.)

Георгій – хлібороб (гр.)

Леон – лев (лат.)

Данило – суддя Божий (євр.)

Петро – камінь (гр.)

Євдокія – благовоління (гр.)

Прокіп – успішний (гр.)

СТРАЖДАЛЬНА СЕРЕДА
Середа - ще більш складний день у православних
- день, коли віддали Ісуса на страждання і
смерть: коли рада первосвящеників і книжників
вже вирішила взяти Христа і вбити Його, в
селищі Віфанія у домі Симона прокаженого, де
зупинився в ніч на середу Ісус, одна "грішниця"
вилила дорогоцінне миро на Його голову. Тут же
в душі Юди народився намір видати беззаконній раді Вчителя.
Господарі у середу намагалися завершити найважливіші роботи: прибрати оселю й
навколо неї, позагрібати город і підготувати його до весни. Господині розчиняли
тісто для пасок, дівчата вибирали яйця для писанок, готували барвники тощо, хлопці
ж прибирали подвір’я.
Також в цей день готували свічки, які захищали сім’ю від хвороб.
Їли цього дня також хліб, овочі та фрукти, холодну сиру їжу без олії.
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Народні прикмети та традиції

• Мороз і сонце – до врожаю хлібів і гречки.
• Червоний схід сонця – до зміни погоди.

• На Килину береза зеленіє і з’являються перші гриби – сморчки.
• Якщо вночі зірки сильно сяють, а вранці на небі хмари з’явилися, то до обіду буде

гроза.
• Поява високих купчастих хмар віщує сонячну погоду на наступний день.
• Зоряна ніч 20 квітня віщує відмінний урожай грибів та ягід.
• Якщо на Килину йде дощ, очікується поганий урожай ярових, в той же час

хороший - малини та калини.
• Якщо цього дня чути грім, а дощу немає - це до негоди, грім з дощем - до ясної

погоди.
• Сон з 19 на 20 квітня несе благополуччя.
• Людям, які народилися в цей день, протегують русалки. Їм підходить аметист і

обсидіан.
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Заборони цього дня
• Не бажано в цей день залишатися ввечері вдома, краще прогулятися свіжим

повітрям, а вночі не можна дивитися у вікно.
• На Акуліну заборонено ходити в гості, лаятися та виносити сміття.
• 20 квітня необхідно зменшити споживання солі та постаратися не брати до рук

сільничку, бо в сім'ї можуть початися сварки та конфлікти.
• Не рекомендується також у цей день вживати занадто жирну їжу.

