29 КВІТНЯ

СВЯТА

Світла П’ятниця

Міжнародний день танцю

29 КВІТНЯ

День пам'яті всіх жертв застосування
хімічної зброї

День застібки-блискавки

ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ

У Берліні почала діяти перша
в світі експериментальна лінія тролейбуса,
побудована компанією Siemens & Halske,
нині SiemensAG (1882)

Британський фізик Джозеф Джон
Томсон повідомив про
відкриття електрона (1897)
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У Києві засновано Українське
наукове товариство (1907)

Письменник Герман Гессе завершив
роботу над головною книгою свого життя
- романом "Гра в бісер» (1942)

ІМЕНИНИ
Василина – царствена (гр.)
Галина – безтурботна(гр.)

Ірина – спокійна (гр.)
Леонід – щедра душа (схід.)
Населення Китаю перевищило мільярд
людей (1982)

Михайло – рівний Богові (євр.)
Павло – маля (лат.)
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СВІТЛА П’ЯТНИЦЯ

По церквах у цей день вшановують ікону Божої Матері,
названу «Живоносне Джерело». Традиція передбачає
освячення води під час богослужіння, а також хресний хід до
найближчого струмка або озера. Освячену воду бажано
використати для поливу садку або городини для отримання
щедрого врожаю.
У слов’янських народів Світлу П’ятницю називали Прощеним
днем. За традицією теща з тестем запрошували у гості зятя
або усю його сім’ю. Дівчата в цей день прокидалися удосвіта,
щоб набрати для вмивання роси. Вважалося, що у цей спосіб
вони надовго збережуть красу.
У Світлу П’ятницю не слід робити деяких речей. Насамперед це стосується сварок та
лихослів’я. Також існує заборона на відвідини кладовища.

Народні прикмети та традиції
• Гучний грім – до багатого врожаю хліба.
• Якщо день сонячний, то розсаду капусти можна висаджувати в землю.
• Якщо яри знову замерзли, то урожай буде поганий.
• Вільха зацвіла – пора гречку сіяти.
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• Наші предки були упевнені, якщо цього дня із землі підібрати гроші, то щастя вони

не принесуть.
• До цього дня розвелося багато хрущів (травневих жуків) –

попереду досить посушливе літо.
• Якщо сьогодні перерахувати всі гроші в будинку тричі, то у сім'ї буде достаток.
• Сни з 28 на 29 квітня не збудуться. Якщо сновидіння, побачене вдень 28 квітня, не

почне з завтрашнього дня виконуватися, то не варто чекати надалі його
виконання.
• Люди, які народилися 29 квітня, круті норовом. Жінка, яка з’явилася на світ в цей

день, чоловіка і всю сім’ю в руках тримає. Носити іменинникам дня слід опал.

Заборони цього дня
• Не рекомендується в цей день дарувати подарунки та робити великі покупки, а

також просити та давати в борг що-небудь.
• Заборонено 29 квітня шкодити рослинам, залишати посуд немитим та речі –
невипраними.
• Жінкам у цей день бажано не робити нічого із волоссям.
• Не можна сьогодні лаятися в будинку та конфліктувати - наслідки можуть бути
непередбачуваними.

