28 КВІТНЯ

Світлий четвер

Міжнародний день дівчат в ІТ

28 КВІТНЯ

День біологічного годинника
День космічного туризму

День пам’яті святої мучениці
Анастасії Римської

День пам’яті святої мучениці
Василіси Римської

28 КВІТНЯ

ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ

Письменник, автор детективів Алістер
Маклін (Британія, 1922-1987)

Відкриття вакцини проти жовтої
гарячки (1932)

Лікар, професор Борис Брусиловський
(1922-1984)

Норвезький дослідник Тур Хейєрдал із
п'ятьма товаришами на бальзовому плоті
відплив від західного узбережжя
Південної Америки (Перу) до Таїті. Пліт
отримав ім'я бога інка Кон-Тікі (1947)
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Заснована Всесвітня федерація містпобратимів (1957)

Естрадна співачка Наталія Бучинська
(1977)

ІМЕНИНИ
Анастасія – воскресіння (гр.)
Андрій – хоробрий (гр.)
Аристарх – найкращий начальний (гр.)

Василина – царствена (гр.)
Кіндрат – широкоплечий (лат.)
У США вперше у світі випустили
компакт-диск(1987)

Леонід – щедра душа (схід.)
Трохим – годувальник (гр.)

28 КВІТНЯ

СВІТЛИЙ ЧЕТВЕР

У багатьох місцях в перший четвер після
Великодня йдуть на кладовище, несуть
червоні яйця і згадують покійних, наводять
порядки на могилках предків.
Українці в давнину в четвер Світлого тижня
влаштовували оглядини. Дівчата збиралися
групками, йшли на пагорби, співали веселі
пісні та закликали весну. Існував цікавий звичай "водити кобилу". На довгій палиці
робили "голову" з торби та сіна, прив'язували з іншого кінця "хвіст" та пропонували
всім охочим "покататися". А водити таку "кобилу" дозволялося лише чоловікові,
якого перевдягали у цигана.

Народні прикмети та традиції

• Якщо вдень ясно, а ввечері починають згущуватися хмари – погода зміниться,

можливий дощ.
• Бджолиний рій, що залетів у двір, обіцяє господареві щастя.
• Днем жарко, вночі прохолодно – до теплого і сонячного дня.
• По ярах земля замерзла – до поганого врожаю.
• Сьогодні граки кричать особливо голосно, отже, буде сонячна погода, якщо їх не

чути – похолодає.

28 КВІТНЯ
• Якщо 28 квітня бджоли пізно закінчують роботу - це до негоди, а якщо рано -

незабаром настане потепління.
• Зоря червоного кольору – до вітру та дощу.
• У Пудів день кролик перебігає дорогу - це на щастя, побачили лисицю - до вдалого

полювання, а в річці хлюпається риба - пора на риболовлю.
• Сон, побачений з 27 на 28 квітня, віщий. Виповниться на двадцять четвертий день.

Сновидіння, що приснилося вдень 28 квітня, не обіцяє небезпеки. Воно збудиться,
але через деякий час.
• Людям, які народилися 28 квітня, слід носити циркон і бірюзу.

Заборони цього дня
• Наші предки були упевнені, що працювати допізна в Пудів день - до нещастя.
• Не рекомендується цього дня вживати в їжу яйця, оскільки можуть початися

проблеми із зором.
• 28 квітня краще не вимірювати свій зріст або інші параметри тіла для покупки
одягу.
• Категорично заборонено сьогодні зривати гілки горобини – можна незабаром
захворіти.

