2 ТРАВНЯ

СВЯТА

Міжнародний день Гаррі Поттера

Міжнародний день поінформованості про
цингу

День прапора (Польща)

2 ТРАВНЯ

День матері (Литва, Іспанія, Румунія,
Португалія, Угорщина)
День Мадрида (Іспанія)

ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ

Учений-енциклопедист і винахідник,
священник-єзуїт Атанасій Кірхер
(Німеччина, 1602-1680)

Поет-романтик, філософ-езотерик
Новаліс (Фрідріх фон Гарденберг)
(Німеччина, 1772-1828)

2 ТРАВНЯ

В Одесі заснували Рішельєвський
ліцей (1817)

Письменник, автор численних
оповідань, роману «Які прекрасні твої
ніжки», нарисів, книг для дітей
Алан Маршалл (Австралія,1902- 1984)

В Києві запущений перший електричний
трамвай (1857)

Видавець, засновник одного з
найбільших у Європі видавничих
концернів Аксель Шпрінгер (Німеччина,
1912- 1985)
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Актор, музикант, реслер Двейн
Дуглас Джонсон (Скеля) (США,
1972)

Актор, шоумен, телеведучий Едуард
Мацаберідзе (1982)

ІМЕНИНИ
Віктор – переможець (лат.)

Никифор – переможець (гр.)

Георгій – хлібороб (гр.)

Семен – бог почув (євр.)

Єгор – захисник будинку (схід.)

Трифон – живе в розкошах (гр.)

Іван – Божа милість (гр.)

Юрій – землероб (гр.)

Матрона – пані (лат.)

Ян – дар богів (євр.)
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Народні прикмети та традиції

• Тепла погода в цей день обіцяє похолодання в кінці місяця.
• Береза раніше клена розпустилася – до посушливого літа.
• Сьогодні по небу швидко пливуть хмари – дощу не буде.
• Дикі качки гнізда облаштовують недалеко від води – літо може бути посушливим.
• Якщо до цього дня прилетіли ластівки, журавлі і жайворонки, то похолодання не

передбачається.
• Якщо йде дощ, то залишок весни буде дощовим, а червень очікується сонячним і

без опадів.
• Якщо цього дня тепло і ясно - літо буде сонячним і урожайним.
• Вважають, що хто 2 травня розлучиться, той три наступні роки весілля не зіграє.
• Сон з 1 на 2 травня може здійснитися протягом 7-10 днів.

• Людям, які народилися 2 травня, слід носити олександрит.
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Заборони цього дня

• Не можна в цей день носити старий одяг, сумувати та думати про погане, а також

ображатися на близьких.
• Бажано 2 травня не відвідувати лазню, сауну чи басейн.

• Не рекомендується на цей день планувати нові справи та ділові подорожі.
• Категорично заборонено сьогодні викидати їжу чи її рештки. Краще їх віддати

тваринам та птахам.

А чи знаєте ви, що…
У селі Біла Криниця, що на Глибоччині, нині проживає близько 170 мешканців. Усі
вони – представники Православної старообрядницької церкви. Ще донедавна село
Біла Криниця, яке розташоване на кордоні з Румунією, було центром світового
старообрядництва. Сюди з’їжджалися представники цієї
віри з усього світу. У свій час, в цьому невеличкому селі
було 16 сакральних споруд.
До наших часів збереглося лише два храми – Успенський
собор, який своїми куполами нагадує Собор Василія
Блаженного у Москві та старенька церква Козьми і
Дем’яна XVIII-XIX століття.
Назву село отримало завдяки тому, що вода в колодязях тут майже білого кольору:
з вапном і солодкувата на смак. Від кінця ХVІІІ століття і до наших днів Біла Криниця
є центром Руської Старообрядницької церкви і святою землею для всіх старовірів.

