1 ТРАВНЯ

СВЯТА

Червона гірка. Антипасха

Міжнародний день соняшника

День глобальної любові
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День лікувального масажу
День директорів шкіл

День народження
поштової марки

Кельтське свято початку літа
«Белтайн» (Ірландія, Шотландія)

День конвалії (Франція)
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День боротьби з безпліддям (США)
Свято папуги (Франція)

ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ

Королівство Англія, Уельс та Королівство
Шотландія об'єднані в одну державу —
Королівство Великої Британії (1707)

Фізіолог, гістолог, Нобелівський
лауреат 1906 року Сантьяго Рамоні-Кахаль (Іспанія, 1852-1934)
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ІМЕНИНИ

Антон – змагальний (гр.)

Кузьма – скромний (гр.)

Василь – величний (гр.)

Северин – суворий (лат.)

Віктор – переможець (лат.)

Тамара – фінікова пальма (євр.)

Віссаріон – лісовий (гр.)

Фелікс – щасливий (лат.)

Іван – Божа благодать (гр.)

Юхим – добра ознака (гр.)

АНТИПАСХА. ЧЕРВОНА ГІРКА
Червона гірка - слов'янське свято, яке щорічно відзначається в першу неділю після
Великодня. Червона гірка завжди відзначають наступної неділі після свята. Також це
свято, крім Червоної гірки також має інші назви: Антипасха, Фомино неділею.
У народі Червона гірка була в першу чергу святом,
пов'язаним з браком. З цього дня дозволялося вінчатися в
церкві (обряд не проводиться в пост і в перший тиждень
після Великодня), традиційно відігравало багато весіль. У
багатьох місцях жінки і дівчата закликали весну,
збираючись в звичайних місцях молодіжних гулянь, в
тому числі на площі перед церквою. Пропускати гри і
хороводи на Червону гірку серед молоді вважалося
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Народні прикмети та традиції

• Зозуля кує – настають теплі днинки.
• Якщо день спекотний, то друга половина місяця буде холодною. Якщо ж саме 1

травня прохолодно, то останній весняний місяць обіцяє бути теплим і гарним.
• Зацвіла горобина – тепло буде стійке.
• Черемуха зацвіла – чекай похолодання.
• На черемшині листочки з’явилися – пора займатися посадкою картоплі.

• Дощ – до хорошого урожаю жита.
• До 1 травня зацвіла фіалка, отже можна сміливо сіяти моркву та петрушку.

• Якщо на Кузьму Городника гуси починають полоскатись у воді – очікується тепла

погода.
• Вважають, що якщо сьогодні змочити волосся дощовою водою, то воно буде дуже

пишним.
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• Сни з 30 квітня на 1 травня несуть благополуччя. Здійсняться для тих, хто

народився в цей день. Сновидіння, побачене вдень 1 травня, передбачає події
найближчого майбутнього.
• Люди, які народилися 1 травня, хороші городники. Їм підходить чорний агат.

Заборони цього дня
• Наші предки були упевнені, що цього дня чоловікам краще не займатися садом або

городом, все одно нічого з цього не вийде.
• Не рекомендується в цей день вживати спиртні напої, займатися рукоділлям і

ходити на рибалку.
• Бажано 1 травня не обманювати когось і не засуджувати інших людей.
• Категорично сьогодні заборонено відмовляти людям, які потребують Вашої

допомоги.

