26 КВІТНЯ

Світлий Вівторок

Всесвітній день інтелектуальної
власності

Всесвітній день пілотів

26 КВІТНЯ

ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ

Письменник-фантаст («Космічний
гончак», «Збройовий магазин Ішера»)
Альфред ван Вогт (США, 1912-2000)

Біохімік, Нобелівський лауреат 1993
року Майкл Сміт (Канада, 1932-2000)

Композитор, автор музики до фільмів
(«Чоловік і жінка», «Історія кохання»)
Франсіс Ле (Франція, 1932-2018)

Гігієніст, професор Дмитро Ластков
(1952)

26 КВІТНЯ

ІМЕНИНИ

Артем – бадьорий (гр.)

Марта – пані (євр.)

Георгій – хлібороб (гр.)

Марфа – добродійка (гр.)

Дмитро – плід земний (гр.)

Степан – вінок (гр.)

СВІТЛИЙ ВІВТОРОК
У цей день також існувала традиція обливання. Прийнято було обливати холодною
водою тих, хто проспав ранкову службу Божу.
Говорили, якщо пропустити заутреню в Світлий вівторок, можна накликати
неприємності і біду в дім.
Також існував звичай, що саме у Світлий вівторок господар виходив у поле та на город
і вітав землю з Великоднем. Після цього закопував у землю великоднє яйце і просив,
щоб у цьому році зібрати багатий і щедрий урожай.
Цього дня було прийнято відпочивати, ходити в гості до родичів, вітати один одного,
кажучи: “Христос Воскрес – Воістину Воскрес!”.
У Великодні свята не можна бути
жадібними та скупитися, потрібно бути
щедрими і ділитися їжею, роздавати її
бідним та нужденним.

26 КВІТНЯ

Народні прикмети та традиції

• Ворони на верхівках дерев сидять – до тепла, посередині дерева – до похмурій

погоді, на землі – до похолодання.
• Якщо на дубі залишилося багато жолудів, то буде багатий урожай.
• Якщо у цей день чути, як голосно і протяжно співає зозуля, значить, незабаром

наступлять теплі дні.
• Якщо верба зацвіла, то холодів більше не буде.
• Дуб розпустився – до теплого і погожого літа.

• Наші предки вважали, якщо ніч, перед 26 квітня була зоряна - рік буде урожайний.
• Якщо на Фомаїду розпустилися золотисто-жовті квіти – незабаром очікуються

теплі весняні дні.
• Сни з 25 на 26 квітня віщі, але небезпеки не несуть. Сновидіння, побачене вдень 26

квітня, швидше за все, пусте.
• Людям, які народилися 26 квітня, слід носити олівін.

26 КВІТНЯ

Заборони цього дня

• На Фомаїду Медунку категорично заборонено ображати жінок і надавати надмірну

увагу протилежній статі.
• Бажано усі заплановані на цей день далекі поїздки перенести на інший день.
• 26 квітня не можна вступати в конфлікти, заздрити, пліткувати, думати про

погане і вживати погані слова.
• Рекомендується не одягати сьогодні одяг темних тонів, оскільки можна

привернути увагу нечистої сили.

А чи знаєте ви, що…
Озеро Мохове (с. Тараща, Київська
область) - на сьогодні пересохло, але
кажуть, що іноді воно піднімається на
поверхню. Місцевість, де імовірно
знаходиться озеро - в лісі і вважається
потужним джерелом сили. Старовіри
розповідають про якусь піраміді, що
посилає потужні енергетичні хвилі в
космос і називають цей тетраедр «пупом
Гайи», тобто «Пуп Землі». Від Києва близько 130 км.

