25 КВІТНЯ

СВЯТА

День доньки

Всесвітній день пінгвінів

День пам'яті преподобного Василя
Парійського
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Міжнародний день ДНК

ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ

Німецький картограф і географ
Мартін Вальдземюллер назвав новий,
недавно відкритий континент
Америкою на честь Амеріго Веспуччі,
дослідника Нового Світу (1507)

У Франції на Гревській площі в Парижі
вперше спорудили і використали для
публічної страти гільйотину (тоді вона
називалася Лузеттою) (1792)
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Композитор Руджеро
Леонкавалло (Італія,
1857-1919)

Місто Токіо вперше відкрите для іноземної
торгівлі (1867)

Дизайнер, піонер використання
фотомонтажу в рекламі Герберт Маттер
(США, 1907-1984)

Письменник Микола
Трублаїні (1907-1941)
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Джазова співачка Елла
Фіцджеральд (США, 1917-1996)

На екрани вийшов фільм "Ати-бати, йшли
солдати" Київської кіностудії ім. Довженка
(1977) Режисер стрічки - народний артист УРСР
Леонід Биков, він же виконавець головної ролі
єфрейтора Святкіна. Це була остання роль
Бикова в кіно.

ІМЕНИНИ
Василь – величний (гр.)

Марта – наставниця (арам.)

Давид – улюблений (євр.)

Марфа – господиня (євр.)

Іван – Божа милість (гр.)

Сергій – вельмишановний (лат.)

Марія – вперта (євр.)

Ярослав – ярий до слави (слов.)

25 КВІТНЯ

СВІТЛИЙ ПОНЕДІЛОК

На наступний день після свята
Великодня відзначається Світлий понеділок,
або, як його називають в народі, Поливаний
понеділок.
У народі ж цей день пов'язаний з водою. Наші
предки в перший понеділок після Великодня
обливали не тільки один одного, але і все
навколо - домашніх тварин, птицю, вулики,
пастухів перед виходом на поле.
Для зцілення від хвороби, водою мили образи або предмети зі срібла, а потім
обливали нею хворих на заїкання, на епілепсію, на лихоманку. Тільки зробити це
потрібно було несподівано. Однак основний упор робився на очищення внутрішнього
духовного світу.
У Поливаний понеділок обливають водою дівчат. Вважається, що це надає їм краси,
здоров'я і захищає від хвороб. Також існує обряд поливати домашню худобу, курей,
гусей, коней. За старих часів вірили, що якщо хлопець обіллє дівчину в Поливаний
понеділок, то вона вийде заміж за кохану людину.
Молодь і діти в ніч з неділі на понеділок обходили будинки і ставши півколом під
вікном будинку під акомпанемент скрипки співали "волочебні" пісні (аналогічні
колядкам) і у відповідь отримували частування від господарів будинку.
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Народні прикмети та традиції

• Якщо земля встигла, треба збивати гряди.
• Багато павутини – до хорошого, жаркого літа.

• Верба зацвіла – до теплого літа.
• Якщо йде дощ, то на початку травня дощитиме.
• Теплий день – до врожайного року.
• Іва розпушилася – холодів більше не буде.
• Якщо цього дня сонячно і тепло, значить рік буде урожайним, а якщо холодно -

літо буде неврожайне і з невеликою кількістю опадів.
• 25 квітня багато павутиння та цвіте верба – влітку буде дуже спекотно.
• Заєць сьогодні перебіг дорогу – це до невдачі.
• Сни з 24 на 25 квітня не віщують нічого важливого. Сновидіння, побачене вдень 25

квітня, може здійснитися через 7-10 днів.
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• Люди, які народилися 25 квітня, дуже господарські. Їм слід носити сердолік і

корал.

Заборони цього дня
• Наші предки були упевнені, що цього дня не можна розчісувати волосся - можна

притягнути неприємності.
• Не можна на Василя влаштовувати поминальні обіди та галасливі урочистості, тим

більше з алкоголем.
• Не рекомендується 25 квітня їсти м'ясо, молочні продукти та яйця. Бажано їжу

приготувати заздалегідь, щоби цього дня не готувати.
• Не можна сьогодні лаятися, сваритися, а також відмовляти будь-кому у проханнях

та гостинності.

