23 КВІТНЯ

СВЯТА

Всесвітній день лабораторій

23 КВІТНЯ

День іспанської мови в ООН

День кактусівника

Всесвітня ніч книги
(Великобританія
Національний день пива в
Німеччині

День книги (Канада)
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ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ

Відбулася прем’єра спектаклю за
п’єсою Шекспіра «Віндзорські
пустунки», на якій була
присутня англійська королева
Єлизавета І (1597)

Мікробіолог, патологоанатом,
Нобелівський лауреат 1926 року
Йоганес Фібігер(Данія, 1867- 1928)

Композитор Руджеро Леонкавалло
(Італія, 1857-1919)

Письменник, Нобелівський лауреат 1955 року
Хальдур Лакснесс (Ісландія, 1902-1998)
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Джек Лондон відправився в
навколосвітню подорож на
двощогловому судні (1907)

Педіатр, професор Геннадій
Гуляєв(1937-2000)

На батьківщині Вільяма Шекспіра місті Стретфордна-Ейвоні відкрився Королівський Шекспірівський
театр, котрий регулярно проводить шекспірівські
фестивалі (1932)

Педіатр, професор Ірина Єршова (1962)
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ІМЕНИНИ

Григорій – невсипущий (гр.)

Олександр – мужній захисник (гр.)

Дмитро – землероб (гр. )

Терентій – витончений (лат.)

Зенон – належний Зевсу(гр.)

Федір – Божий дарунок (гр.)

Максим – найбільший (лат.)

Яків – стріла успіху (схід.)

ВЕЛИКА СУБОТА
У Велику суботу треба готувати
Великодній кошик. Так повелося, що у
кожній родині є для цього спеціальний,
свій кошик, у якому освячують паски та
скоромні страви на Великдень, його
називають дарником. А ще спеціально до
Великодня господині мають вишитий
рушник, яким прикривають усі
смаколики святкового кошика - пасочки,
писанки і крашанки, ковбаси, масло, сир,
сало, хрін, сіль, часник, свічку
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Вся Велика субота присвячувалася великоднім стравам - пекли паски, фарбували
яйця, робили писанки. Господарі прикрашали будинок до свята і готувалися до
Всеношної. Цієї ночі не бажано спати взагалі, бо якраз цієї ночі ходить щастя. А ще
всю ніч горить світло - і в хаті, і на вулиці.
Велика субота - останній день Великого посту. За церковним статутом, бажано в
суботу, як і в Страсну п’ятницю, утримуватися від їжі по максимуму: їсти лише хліб і
пити воду. До того ж, не зважаючи на те, що Великдень настане вже опівночі,
святкова трапеза дозволяється тільки вранці.
У Велику суботу, звичайно, не копаються в городі, не прибирають (тільки
прикрашають квітами, сувенірами тощо) будинок, не перуть, не займаються
рукоділлям, уникають веселощів і розваг.
Отож, у Страсну суботу ми закінчуємо підготовку до Великодня, обов’язково ввечері
йдемо до церкви, щоб освятити їжу в кошиках і відстояти святкову Всеношну.

Народні прикмети та традиції
• Ясне сонце – слід переорювати озиме поле і досівати ярі.
• Якщо з’явилися сережки на ліщині, то більше морозів не буде.
• Червоне сонце в туманному серпанку або в блакитних і рожевих маревах – до

врожаю хліба.
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• Якщо сонце з-за гори викотилося і як на долоню на землю лягло, то доведеться

землю переорювати і сіяти заново.
• Якщо вранці на Терентія стоїть туман навпроти сонця, то існує велика ймовірність

дощу.
• 23 квітня ясне чисте небо та яскраве сонце – можна приступати до обробки

озимих полів
• Цього дня з'являлися молоді павуки – це вірна ознака того, що надійшло остаточне

тепло.
• Сон з 22 на 23 квітня не виповниться, але все одно краще його нікому не

розповідати.
• Люди, які народилися 23 квітня, ведуть життя повне змін. Їм слід носити котяче

око і бурштин.
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Заборони цього дня
• Не рекомендується цього дня робити пропозиції руки та серця, а також свататися.

• Заборонено на Терентія влаштовувати галасливі свята, з піснями та танцями.

Бажано будь-які урочистості перенести на другий день.
• Наші предки вважали, що цього дня не можна нікому (окрім матері) цілувати

дитину, якій ще не виповнилося п'ять років, оскільки таким поцілунком можна
відібрати у дитини її силу і енергію.
• 23 квітня краще не приймати до обіду гарячу їжу і весь день не вживати спиртні

напої.
• Не Можна лаятися, критикувати кого-небудь і відчувати злість.

