2 ЧЕРВНЯ

Всесвітній день боротьби з розладами
харчової поведінки

День супутникового моніторингу та
навігації

Вознесіння Господнє

День запуску паперових зміїв і літачків
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ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ

Спеціальною буллою Папа Римський
Павло III визнав індіанців людьми з
душами і заборонив перетворення їх на
рабів (1537)

Джеймс Ґіббс з Вірджинії запатентував
однониткову стіжкову швейну машинку
(США, 1857)

Художник і педагог. Один із найближчих
друзів Тараса Шевченка (брав активну
участь у визволенні Шевченка з
кріпацтва) Іван Сошенко (1807-1876)

Поет, письменник, Нобелівський
лауреат 1917 року Карл Адольф
Г’єллеруп (Данія, 1857-1919)
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Тижневик «New York Journal»,
спростовуючи чутки про смерть Марка
Твена, процитував його телеграму з
Лондона: «Повідомлення про мою смерть
надто перебільшені» (1897)

Художник-аніматор , сценарист, народний
художник України Едуард Кирич (1942)

ІМЕНИНИ
Володимир – володіє світом (слов.)

Микита – переможець (гр.)

Євген – шляхетний (гр.)

Олександр – захисник людей (гр.)

Іван – милість Божа (євр.)

Олексій – помічник (гр.)

Йосип – примножений (євр.)

Сусанна – лілія (євр.)

Тимофій – богобоязливий (гр.)

2 ЧЕРВНЯ

ВОЗНЕСІННЯ ГОСПОДНЄ

У народі цей день ознаменовував перехід весни в
літо. Ставало жарко і літо вступало в свої права.
Господині пекли пироги з начинкою із зеленої
цибулі, а також особливі коржі з сімома
перекладинами за кількістю небес апокаліпсису.
Їх освячували в церкві і несли як частування
родичам.
У їжу можна вживати будь-які продукти. Немає особливих строгих обмежень і на
роботу, можна займатися домашніми обов'язками.
Згідно з повір'ями, вмившись росою на Вознесіння, дівчина приверне в своє життя
любов і вдало вийде заміж. Якщо хворому дати випити роси, одужання настане
швидше.
У період з Великодня до Вознесіння вважалося великим гріхом відмовляти в допомозі
нужденним і в милостині. Біду можна накликати і відмовивши мандрівникам. Не
можна в свято Вознесіння і плювати на землю, в цей день Ісус Христос ходить по
земних дорогах. Заборонялося лаятися і лихословити. Це свято - сприятливий час для
того, щоб помиритися з дорогими людьми і просити прощення і прощати старі
образи. Не можна бажати іншим зла. День краще провести в роздумах про Бога і
молитвах.
Молитва на Вознесіння Господнє
Боже, Твій син сьогодні на очах апостолів вознісся на небо. Зроби, щоб ми, згідно
обітниці, удостоїлися його присутності з нами на землі і життя вічного з Ним в небі.
Який з тобою живе і царює в єдності Святого Духа, Боже, на віки віків. Амінь.
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Народні прикмети та традиції

• Багато шишок на ялинках – до хорошого урожаю огірків.

• Бджоли сердито жалять – до дощу.
• Жаби активно квакають в цей день – буде багато огірків.
• Якщо 2 червня дощ, то 3 грудня – сніг з крупою.
• Якщо 1 і 2 червня ллє дощ, то червень буде посушливий.
• Якщо ввечері багато роси, то на наступний день буде сонячно.

• Качки цілий день хлюпочуться у воді і пірнають – до дощу.
• 2 червня на заході дня сильно мукає корова – очікується негода.
• На горобині сьогодні сильно гудуть бджоли – найближчими днями буде сонячно та

ясно.
• Сон з 1 на 2 червня віщий. Розповідати про те, що ви бачили в сновидінні нікому не

можна.
• Люди, які народилися 2 червня, хороші городники. Їм слід носити сердолік.
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Заборони цього дня

• Не можна цього дня лінуватися, кричати та сваритися, а також краще не їсти

м'ясні продукти.
• Не рекомендується сьогодні згадувати минуле.
• У жодному разі не залишайте у день Тимофія Грядочника дітей під чужим

наглядом – можуть наврочити.
• Категорично 2 червня заборонено вагітним зав'язувати вузли, у разі порушення

заборони – дитина може заплутатися у пуповині.

А чи знаєте ви, що…
Мавринський майдан (Дніпропетровська область,
Павлоградський район) є комплексом валів, що мають
правильну рельєфну форму. З висоти пташиного польоту
майдан нагадує форму павука. У центрі цієї споруди
розташоване насипне коло, в середину якого ведуть три
“входи” та довгі хвилясті вали на зовнішній межі кола.
У день весняного рівнодення сонце заходить за горизонт
якраз по центру однієї з западин — приблизно так само,
як і у Стоунхенджі. Деякі вчені припускають, що
степовий майдан є прадавньою обсерваторією.

