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СВЯТА

ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ

Астроном, математик, творець
першого арифмометра Вільгельм
Шиккард (Німеччина, 1592-1635)

Письменник, один із засновників
європейського реалістичного роману
Генрі Філдінг (Британія, 1707-1754)
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Клініцист, терапевт, професор Юлій
(Фердинанд) Мацон (1817-1885)

Онколог, академік НАМН України,
професор Григорій Бондар (1932-2014)

Стоматолог, професор Яків Збарж
(1907-2002)

Актор, сценарист, режисер і продюсер
Джек Ніколсон (США, 1937)
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ІМЕНИНИ

Антон – зустрічний (гр.)

Микола – переможець народів (гр.)

Вадим – здоровий (рим.)

Овдій – служитель Бога (євр.)

Гаврило – Божий воїн (євр.)

Рафаїл – зцілення Боже (євр.)

Ірина – спокійна (гр.)

Ярина – сонячна (слов.)

ВЕЛИКА СТРАСНА П’ЯТНИЦЯ
Це - найскорботніший день, день жалоби на
спомин про страсті й смерть Христа, тому що
саме в п'ятницю Ісус був розп'ятий і помер на
Хресті, розплатившись за людські гріхи. У
суботу тіло Спасителя "перебувало в труні",
але душею Він зійшов у пекло і вивів з нього
душі праведників. Богослужіння Великої
п'ятниці проникнуте Духом безмежної любові
і милосердя до людського роду, до нас,
грішних.
Головною у церковному обряді є Плащаниця болюча історія спасіння роду людського.
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"Благородний Иосиф, з дерева знявши Пречисте Тіло Твоє, Плащаницею чистою обвив,
і пахощами покривши, у гробі новім положив", - співається в тропарі Великої П'ятниці
на вечірній і на утрені Великої Суботи.
Православні особливо ставляться до Плащаниці - з безмежною любов'ю і пошаною. У
Велику п'ятницю всі постять і з великою побожністю приступають до цілування
Святої Плащаниці, віддаючи три доземні поклони зі словами: "Протерпів Ти за нас
страсті, Ісусе Христе, Сину Божий, помилуй нас!"
"У Великодню п'ятницю вдома люди намагалися вести розмову в помірних тонах, пише Дмитро Копинець.- У цей день, окрім дітей і хворих, ніхто не їв. А увечері ішли
до церкви цілувати Плащаницю. Повертаючись із відправи, знову бралися за роботу.
Не можна було тільки шити, прати, колоти дрова, стругати тощо".
У народі вважається, що у Велику п'ятницю найкраще фарбувати яйця, пекти паски.
Перед початком роботи господині повинні прочитати "Отче наш", попросити
благословення і приступати до готування.
Цього дня християни строго постять, особливо набожні загалом нічого не їдіть аж до
самої неділі.
Не можна співати й веселитися.
Не можна нічого садити, загалом працювати
в землі - нічого не приживеться. Не треба в
п'ятницю сушити білизну, бо тоді на ній
можуть з'явитися червоні плями, схожі на
кров.

22 КВІТНЯ

Народні прикмети та традиції

• Якщо грудка землі не розсипається, то орати ще рано, тому що ще ґрунт сирий.

Якщо ж земля розсипається, то прийшов час орати.
• Якщо погода до цього дня не встановилась, то літо буде сухе.
• Якщо в гніздах яєць менше ніж зазвичай, буде рік неврожайним.
• Якщо схід сонця з білявими відблисками, то в найближчі дні дощу не буде.
• Кульбаба зацвіла – настала справжня весна.
• Вітер і туман – до врожайного року.

• Багато соку у берези – до прохолодного і дощового літа.
• Півні рано заспівали – до зміни погоди.
• Сині хмари – до дощової і теплої погоди.
• Сильний вітер 22 квітня – дуже скоро настане тепло.
• Якщо цього дня немає вітру і йде дощ, значить влітку очікується хороший урожай.
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• Сон з 21 на 22 квітня збудеться через 40 днів. Сновидіння, що приснилося удень 22

квітня, виповниться через п’ять років і вже нічого означати не буде.
• Людям, які народилися 22 квітня, слід носити циркон і яшму.

Заборони цього дня
• Категорично заборонено цього дня брехати, комусь заздрити або бажати зла, а

також не можна думати про погане.
• Не можна 22 квітня спати до полудня – можете проспати успіх.
• Не рекомендується сьогодні, щоб у будинку був порожній холодильник. Інакше

голодуватимете наступні сорок днів.
• Краще цього дня не планувати великих покупок, а також слід уникати будь-яких

хірургічних втручань.

