30 КВІТНЯ

СВЯТА

Міжнародний день свічкаря

Міжнародний день джазу
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Міжнародний день ветеринарного
лікаря

Міжнародний день скульптури

Міжнародний день настільних ігор

Всесвітній день тай-цзи і цигун
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Вальпургієва ніч

День зачіски, або День вдячності перукарям

ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ

У газеті «New England Courant» вперше
згадана гра більярд(1722)

Видатний математик, астроном і фізик
Карл Фрідріх Гаусс (Німеччина, 1777-1855)
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Луїзіана стала 18-м штатом США (1812)

Винахідник, письменник і поет Шарль
Кро передав Академії наук опис першого
грамофона. Фактично, саме його слід
вважати винахідником грамзапису, хоча
Академія наук і не затвердила винахід
Кро (Франція,1877)

Психіатр і психолог, який запровадив
термін „шизофренія” та її як самостійне
захворювання Ейген Блейлер
(Швейцарія, 1857-1939)

Хірург, професор (Дніпро) Борис
Векснер (1892-1956)
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Економіст, Нобелівський лауреат 1979
року Теодор Шульц (США, 1902-1998)

Письменник, поет Василь Шевчук
(1932-1999)

ІМЕНИНИ
Андрій – хоробрий (гр.)
Єфрем – доброзичливий (гр.)
Іван – Божа милість (гр.)
Офіційна дата народження інтернету.
У Женеві оголошено, що технологія мережі
всесвітнього павутиння (World Wide Web),
розроблена співробітником Європейської
лабораторії фізики елементарних частинок
(CERN) англійцем Тімом Бернерсом-Лі, буде
безплатною для всіх користувачів (1992)

Макар – блаженний (гр.)
Михайло – рівний Богові (євр.)
Потап – мандрівник (гр.)
Семен – Бог почув (євр.)
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СВІТЛА СУБОТА

У Світлу суботу заведено пригощати всіх артосом. Артос
– це хліб, який готують в церкві, просфорки. Його
освячують у ніч Великодня. Вважають, що артос має
цілющі властивості, його використовують в якості
оберегу. Артос необхідно зберігати вдома біля ікон. У
Світлу суботу церковний хліб благословляють та
читають спеціальну молитву для розкришення хліба.
Після молитви шматочки артоса роздають всім вірянам.
Після пригощають хворих та тих, хто не був присутнім під час причастя. Люди
зберігають цей хліб на протязі року та вживають його при хворобі на порожній
шлунок. Саме у Світлу суботу перший раз після свята Великодня закривають ворота
в церквах.
Починався розпал молодіжних ігор і гулянь. Наприклад, було популярно грати в
катання яєць. Всі охочі складають півколом свої фарбовані яйця на низькій гірці,
після чого один з них скачує своє яйце зверху, намагаючись збити якомога більше
чужих. Всі збиті яйця гравець забирає собі.
У Світлу суботу заведено було робити пропозицію коханим дівчатам або знайомитися
з батьками своїх суджених. З цього дня господині вже повноцінно бралися до хатньої
роботи.
Водночас дозволяється хрестити дітей. А народжене під час Світлого тижня немовля,
за повір’ям, наділене богатирським здоров’ям, вдачею і має багато чого досягти в
житті.
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Народні прикмети та традиції

• Якщо бджоли на колір летять, буде з кольору плід.Бджоли на вишневий колір

сідають – до врожаю вишні.
• На який хліб села бджола, той буде хороший на зерно.
• Якщо з висадки з бджоляника мало убутку в бджолах, то вродить гречка.

• Бджоли літають ліниво і недружно – меду буде мало. Якщо вилетіли швидко і не по

одній, то меду буде багато.
• Граки грають – на хорошу погоду.

• Помітили у будинку 30 квітня мураху – це на щастя.
• Наші пращури вважали, що 30 квітня обов'язково потрібно приготувати страву з

медом.
• У цей день спостерігали за тим, на які плодові дерева сідають бджоли, такі і дадуть

хороший урожай.
• Якщо сьогодні вранці буде дощ, то вдень буде тепло і сонячно.
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• Сни з 29 на 30 квітня нікому не можна розповідати. Вони збудуться через місяць.

Справедливий і точний сон, побачений вдень 30 квітня, але розповідати про нього
теж нікому не можна. Виповниться сновидіння нескоро.
• Люди, які народилися 30 квітня, улюбленці долі. Носити іменинникам дня слід

агат і яшму.

Заборони цього дня
• 30 квітня категорично заборонено вбивати бджіл.
• У цей день не рекомендується довгий час милуватися собою у дзеркалі та

вирушати у далеку дорогу.
• Наші пращури були впевнені, що 30 квітня в жодному разі не можна пекти хліб.
• Сьогодні не можна ставити віник на чільне місце і приносити в будинок бузок, а

також переїдати та надягати нові вбрання.

