27 КВІТНЯ

День казначея України

Всесвітній день графічного дизайну

Світла середа

Всесвітній день канцтоварів

27 КВІТНЯ

Міжнародний день собак-поводирів

День 50-відсоткої ймовірності зустрічі з
динозавром

Всесвітній день тапіра

День «деніму» (День джинсів)

27 КВІТНЯ

ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ

Сліпий англійський поет Джон Мільтон
продав за 10 фунтів права на написану
ним поему «Втрачений рай», яка стала
найкращим твором цього автора(1667)

18-й президент США у 1869-1877 рр. від
Республіканської партії.
Головнокомандувач армії Півночі в роки
Громадянської війни Улісс Грант (1822-1885)

У Парижі відбулася прем'єра опери Шарля
Гуно «Ромео і Джульетта»
православного святого, хірурга, доктора
медицини, святителя та сповідника (1867)

Хірург, архієпископ,цілитель,
канонізований Синодом Валентин
Войно-Ясенецький (Святитель Лука)
(1877-1961)

27 КВІТНЯ

ІМЕНИНИ

Антон – супротивник (гр.)

Мартин – войовничий (лат.)

Валентин – міцний (лат.)

Олександр – захисник людей (гр.)

Іван – Божа благодать (гр.)

Остап – стійкий (гр.)

СВІТЛА СЕРЕДА
В середу Світлої седмиці, як і весь тиждень після Великодня, християни повинні
молитися і співати так звані великодні часи. Ворота в церквах протягом усього тижня
відчинені, таким чином символізується відкрита дорога на небеса. Крім того, в цей
день заведено дзвонити в дзвони, тріумфуючи воскресіння Христа і висловлюючи
радість. В цей день молилися Господу, щоб він дав здоров’я всій родині.
По середах «Великодніх святок» люди влаштовували
танці і веселощі. І дорослі, і діти збиралися «на
музику», щоб провести святки. Дорослі шукали в ці
дні квіти рясту, а знайшовши – топтали їх
примовляючи: «Щоб і на той рік діждать рясту
топтати». Також у народі середа завжди вважалася
саме жіночим днем. В цей день незаміжні дівчата
ворожили на судженого і проводили ритуали на
залучення любові. Після цього вони виходили на
вулицю в надії зустріти майбутнього чоловіка.

27 КВІТНЯ
У середу Світлої Седмиці в народі заведено було водити хороводи, які тривали до
самої Трійці. У храмі в Світлу середу ставлять свічку за хороший урожай, щоб град не
зіпсував посіви.

Народні прикмети та традиції
• Ранній зліт бджіл обіцяє червону весну. Цього дня бджоли були надто активні -

травень очікується теплий.
• Багато соку з берези тече – до пізньої осені.
• Якщо 27 квітня тепло, то незабаром трохи похолодає.
• Якщо верба зацвіла і прилетіли ластівки і стрижі, то прийшла пора саджанці в

садах висаджувати.
• Наші пращури вважали, що побачити на Мартина в небі самотнього журавля - це

до щастя, двох - до весілля, цілу зграю - до приїзду гостей.
• Побачити в цей день в небі самотнього журавля – до удачі, пару – до весілля, зграю

– до приїзду бажаних гостей.

27 КВІТНЯ
• Сни з 26 на 27 квітня дуже важливі. Тому постарайтеся пригадати все, що вам

приснилося, до найдрібніших деталей. Сновидіння, побачене вдень 27 квітня, віще.
Уві сні ви бачили свого ворога.
• Людям, які народилися 27 квітня, слід носити обсидіан і нефрит.

Заборони цього дня
• У цей день не можна прати одночасно речі чоловіка та дружини, оскільки після

цього можливі сварки між ними.
• 27 квітня не можна давати порожніх обіцянок, лаятись, когось обманювати, а

також лестити комусь.
• Не варто цього дня ходити в гості, позичати хліб та сіль, вживати алкоголь,

відмовляти людям у допомозі.
• Також в цей день не можна шити, в’язати, вишивати і прати. Всю роботу по дому

залишали на інші дні.
• Відвідувати померлих на кладовищі і влаштовувати поминки не можна.

Вважається, що віряни повинні бути повністю поглинені радістю від воскресіння
Христа.

