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СВЯТА

Міжнародний день багатосторонності і
дипломатії заради миру

Всесвітній день поріднених міст

24 КВІТНЯ

Всесвітній день захисту лабораторних
тварин

День пам'яті святителя Антипа
Пергамського
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День водопровідника

День народження газованої води

ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ

Хімік, відкривач ітербію
Жан Шарль де Маріньяк
(Швейцарія, 1817-1894)

Співачка, акторка Барбара Стрейзанд
(США, 1942)
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Біоімік, Нобелівський
лауреат 2006 року Роджер
Корнберг (США, 1947)

Модельєр Жан-Поль Готьє (Франція, 1952)

ІМЕНИНИ
Антип – завзятий (гр.)
Іван – Божа благодать (гр.)
Людмила – мила людям (слов.)

Микола – переможець народів (гр.)
Олександр – захисник людей (гр.)
Письменник, філолог, професор
Віталій Мацько (1952)

Петро – камінь (гр.)
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ПАСХА (ВЕЛИКДЕНЬ)

Великдень святкують у всьому світі. Назвати
цей день рядовим святом було б неправильно,
адже воно вважається культовою подією
світової історії і головним днем у році для всіх
православних християн. Кожен, хто шанує це
свято, отримує надію на порятунок, адже
воскрес Христос. Світле Воскресіння прийнято
наповнювати добрими справами, чимало
обрядів і традицій в Україні пов'язане з ним.
У багатьох куточках нашої країни великодні традиції та обряди дотримуються
практично в незмінному вигляді, такими, якими вони дійшли до нас з найдавніших
часів. Особливо колоритно відбуваються святкування в Закарпатті, цей край особливо
багатий традиціями.
У кожного з нас свято Великдень асоціюється з хресним ходом зі свічками, червоними
ризами церковнослужителів, радісним співом і взаємними привітаннями: «Христос
воскрес!» — «Воістину воскрес!». До зовнішньої атрибутики свята можна віднести і
улюблені з дитинства рум'яні паски з родзинками, розписні яйця — писанки.
Однак основна символіка цього світлого свята все ж пов'язана з богослужінням. До неї
відноситься:
• пасхальне нічне богослужіння, яке здійснюється з особливою урочистістю, адже
саме Великдень вважається найважливішою подією церковного року;
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• пасхальне привітання або христосування зі словами:
«Христос воскрес!» — «Воістину воскрес!» і
триразовим поцілунком в щоку;
• вогонь, який символізує Боже Світло, від якого всі
віруючі можуть запалити лампадки і свічки і понести
їх додому;
• пасхальна трапеза, яка настає після Великого посту, і відбувається зі
свяченими пасками, писанками, які вважаються символом Воскресіння Христового, а
також сирами та ковбасами;
• хресний хід, який відбувається опівночі перед Пасхою від православного храму і
супроводжується гучними піснями, а закінчується ранковим богослужінням;
• великодні передзвони на честь Христового Воскресіння після семиденного
мовчання.

Народні прикмети та традиції
• Сніг після повені – до неврожаю озимих.
• Якщо на Антипа річки не розкриють, то літо погане буде.
• Антип без води – засіки без зерна.
• Днем сонячне, вранці мороз – ярі почнуть зростати.
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• Якщо на дні яру залишилася пляма снігу завбільшки з корову, то можна орати.
• Якщо гусак на лід вийшов, то воді ще довго стояти.

• На Антипа йтиме дощ, отже влітку буде врожай грибів.
• Цього дня рясно цвіте горобина – очікується хороший урожай льону.
• 24 квітня жайворонки багато і довго співають – день буде ясним і без опадів, а

якщо їх не чути з самого ранку - чекайте негоди.
• Сьогодні вранці небо пофарбоване у червоні тони - наприкінці квітня та весь

травень очікується дощова та вітряна погода.
• Сни з 23 на 24 квітня можуть виповнитися протягом дванадцяти днів. Особливо

вірогідне їх виконання для тих, хто народився в цей день. Сновидіння, побачене
вдень 24 квітня, пусте.
• Людям, які народилися 24 квітня, слід носити корунд.
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Заборони цього дня

Великдень – одне з найбільших церковних свят, працювати у цей день суворо
заборонено
• не можна відмовляти в милостині чи допомозі тим, хто про них просить
• на Великдень заборонено ходити на цвинтар
• цього дня не прийнято вінчатися
• день Воскресіння Христового - час радості і світла, не можна журитися і впадати у

смуток, також під забороною сварки та конфлікти
• не можна також лихословити, пліткувати та засуджувати інших людей
• не можна також викидати освячені продукти, їх краще спалити
• Наші предки вважали, що цього дня не можна молитися в церкві про матеріальні

блага.
• У день Антипа Водогіна у жодному разі не можна нічого сіяти, садити, тобто

заборонені будь-які польові роботи.24 квітня не можна колоти дрова, витрачати
зайву воду, в'язати, шити, вишивати, а також мити вікна.
• Категорично заборонено цього дня пити воду з колодязя та з-під крана – можна
захворіти.

