21 КВІТНЯ

СВЯТА

Міжнародний день пряника

День валіз

Всесвітній день творчості та інноваційної
діяльності

Всесвітній день кроншнепа
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Великий (Чистий) четвер

Свято ікони Божої Матері Іспанська

ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ

Засновано місто Бангкокстолиця Сіму (Таїланд, 1782)

Педагог, творець дитсадків Фрідріх
Фребель (Німеччина, 1782-1852)
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Політик, пацифіст, засновник Бюро Миру,
лауреат Нобелівської премії 1908 року
Фредерік Байєр (Данія, 1837-1922)

Вийшов перший номер
“Екатеринославский юбилейный
листок”(1887)

Фізик, Нобелівський лауреат
1946 року Персі Бріджмен (США,
1882-1961)

Письменник, автор пригодницьких романів
Алістер Маклін (Шотландія, 1922-1987)
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Естрадна співачка Анастасія Приходько
(1987)

Лікар, професор Анатолій
Гранов (1932-2017)

ІМЕНИНИ
Іван – Божа благодать (гр.)

Марія – чудова (євр.)

Іларіон – радісний (гр.)

Родіон – герой (гр.)

Йосип – збільшенний (євр.)

Руфіна – червона (лат.)

Лука – сяючий (лат.)

Сергій – шанований (лат.)
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ЧИСТИЙ ЧЕТВЕР

У четвер у церкві читається Євангеліє, віруючі згадують становлення таїнства
причастя Тіла і Крові Христових - євхаристії. Великої сили цього дня набувають
свічки, принесені з церкви. Вони цілий рік захищатимуть будинок від пожеж.
Страсною свічкою випалюють хрест на одвірку над входом до хати і зберігають її до
наступного Страсного четверга.
У четвер починаються приготування власне до
Великодня. За традицією, ще на світанку всі - і дорослі,
й малі - мають помитися, щоб весь рік бути при здоров'ї
і в гарному настрої. Здавна робили це біля ставків, озер,
або й біля криниці. Для дівчат існувало багато
примовок, але кожна могла своїми словами попросити
у водиці ще більшої вроди. Вважається, що цього дня
вода має цілющі властивості.
До Чистого четверга оселя має бути вже чисто прибрана, уквітчана вишитими
рушниками, сплетеними серветками та іншими прикрасами для дому, які вміють
робити господині.
Ще в цей день господарі запікали в печі сіль, яка очищала від погані, а також
набувала унікальних цілющих властивостей.
У Чистий четвер дівчата розписують писанки для коханих та готують великодні
листівки, сувеніри, подарунки.
У цей день починають пекти паски, дотримуючись різних прадавніх обрядів. Як
правило їх випікають кілька, різних розмірів, іноді для кожного члена родини
окремо, і одну велику - для всіх.
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"Особливо стежили, щоб не порушити звичаєвих правил, коли саджали паски в піч, пише Дмитро Копинець. Господині забороняли ходити по хаті, щоб не було протягу.
Усіх, хто був у хаті, просили вийти, крім дочок, щоб ізмалечку вчилися пекти".
У народі вважалося, що в цей день душі праведників повертаються на землю, щоб
справити «Мертвецький Великдень». Уночі в церкві в цей день можна побачити
померлих священиків і парафіян.
У цей день можна їсти гарячу рослинну їжу з олією двічі на день.

Народні прикмети та традиції
• Багато прикмети цього дня пов’язані з посівом вівса. Сіяти його потрібно якщо

почали квакати жаби, розпустилася береза, лист дубу розвернувся у заяче вухо,
хом’яки і кроти почали викидати з своїх норок землю. Посів вівса продовжували до
тих пір, поки цвітуть грушеві і яблучні дерева.
• Якщо на Родіона грім гримить, то пора орати.
• Якщо кім землі не розсипається – орати рано.

• Дощ цього дня провіщає відмінний урожай зернових.
• Наші пращури були впевнені, що на Родіона Льодолама вода має цілющу силу, тому

намагалися вмиватися водою з джерела і пити її.
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• 21 квітня – ясний та сонячний день, отже літо очікується тепле.

• Місяць сьогодні червоного кольору – буде гроза.
• Люди, які народилися 21 квітня, мають впертий і наполегливий характер. Їм слід
носити агат.

Заборони цього дня
• Не рекомендується 21 квітня ходити на рибалку – улову не буде.
• Категорично заборонено цього дня лаятися, прибирати в будинку, а також

набирати воду з річок та озер для господарських потреб.
• Наші пращури були впевнені, що на Родіона Льодолама не можна витиратися після

вмивання.

