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СВЯТА

Радониця

Всесвітній день свободи преси

День народження «спаму»
Міжнародний день Сонця
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День боротьби з астмою

День штату Монтана (США)

ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ

Відкрито університет Дерпта
(Естонія, 1802)

Засновано Афінський університет
(1837)

Фізик, Нобелівський лауреат 1937 року
Джордж Паджет Томсон (Велика
Британія, 1892-1975)
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Мікробіолог, професор Георгій
Калина (1902-1974)

Роман Маргарет Мітчелл
«Віднесені вітром» отримав
Пулітцерівську премію (1937)

Фізик – атомник,Нобелівський
лауреат 1966 року Альфред
Кастлер (Франція, 1902-1984)

Математик. У 2014 році стала першою
жінкою-науковцем та першим представником
Ірану, яка удостоїлась медалі Філдса Мар’ям
Мірзахані (Іран, США, 1977-2017)
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ІМЕНИНИ

Гаврило – Божий воїн (євр.)

Олександр – мужній захисник (гр.)

Григорій – бадьорий (гр.)

Опанас – горець (гр.)

Марія – вперта (євр.)

Станіслав – стійкий до слави (слов.)

Микола – переможець народів (гр.)

Федір – Божий дар (гр.)

РАДУНИЦЯ
Радониця або Радуниця - стародавнє язичницьке
слов'янське свято, яке відзначалося відразу після
Червоної гірки. У 2022-му році воно випадає на 3
травня і розпочинає Радуницький тиждень, який
триває до 9 травня.
Східні слов'яни зустрічали це свято, радіючи приходу
весни. Звідси і назва "Радониця", від слів "радіти,
радість". Існують і інші версії - походження назви
свята від кореня слова "ра" - "сонце" або схожість його зі словом "рід". Насправді ж, все
набагато простіше: корінь слова "рада" означає "совет" (рос.), тобто, збори всіх
родичів - живих і мертвих.
Відомі й інші назви Радониці: "Могилки", "Навій день", "Тризни", "Радованиці".
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Наші предки в цей день відвідували могили покійних родичів, приносили
частування (млинці, кутю, паску, яйця) і спиртне (вино, пиво, брагу). Будучи на
кладовищах, не сумували, а веселилися, щоб покійна душа відчула повагу до себе.
Потім потрібно було роздати частування жебракам - за помин душі. Слов'яни вірили,
що після смерті дух перероджується і не вважали фізичну загибель кінцем життя.
Існує давня приказка: "На Радуницю до обіду орють, після обіду плачуть, а ввечері
скачуть". Це означає, що з самого ранку слов'яни працювали, потім ходили на
кладовища, а після цього накривали поминальні столи, щоб вшанувати пам'ять
покійних. Причому, в сучасному світі часто Радуницю називають Батьківським днем.
Важливо розуміти, що батьки - це не тільки мама і тато, але і всі інші предки, тобто,
ваш рід.

Народні прикмети та традиції
• Якщо весна дружна, то земля посівною зробилася, прийшов час сіяти пшеницю.
• Багато шишок на ялині – до врожаю пшениці.
• Сильний і гучний перший грім – до хорошого урожаю.
• У дощ жито сіяти не можна, інакше буде багато бур’янів.
• Якщо в травні пройде три хороших дощу, то три роки буде багато хліба.
• У день Федора надворі холодно - цього року буде мало меду.
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• Цього дня з'явилися комарі – очікується потепління.
• Що першим рушить в зростання: трава або жито – тому і урожай.
• Сьогодні над Вашою головою пролетіла зграя птахів – скоро буде Вам щастя.
• Сни з 2 на 3 травня порожні. Не слід надавати їм значення.
• Людям, які народилися 3 травня, допомагають предки. Іменинникам дня слід

носити онікс.

Заборони цього дня
• Категорично заборонено цього дня сваритися, лаятися

та бажати комусь зла.
• 3 травня не рекомендується поливати квіти і дерева, тому що їх коріння може після

цього гнити.
• Краще цього дня не прати разом постільну білизну та інші речі – це може

спричинити неспокійний сон.
• Забороняється сьогодні одягати речі навиворіт – можна накликати на себе лихо.

