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14 січня –  
СВЯТО СТАРИЙ НОВИЙ РІК 

Це абсолютно дивовижний свято, яке 

відзначається лише в декількох країнах. 

Традиція відзначати старий Новий рік в 

Росії виникла після 1918 року, коли 

було введено нове літочислення. 

Спочатку це свято називалося Новий 

рік за старим стилем. Але настільки 

довгу назву було незручним, і з'явилося 

словосполучення «старий Новий рік».  

Іноземцям зрозуміти його абсолютно 

неможливо: як можна бути старим і 

новим одночасно?! Але такі вже ми, 

непередбачувані... 

 
Старий Новий рік святкується в ніч з 

13 на 14 січня кожен може дозволити 

собі «досвяткувати» найулюбленіше 

свято. Особливе значення це свято має 

для віруючих людей. Адже сучасний 

Новий рік випадає на Різдвяний піст, 

коли багато продукти в їжу вживати не 

можна, та й надмірні веселощі 

недоречно.  

       

           
 

Справа в тому, що православна 

церква продовжує відзначати всі 

церковні свята, як і раніше, 

юліанським, календарем («старим 

стилем»). 

Цей день колись припадав на 1 січня 

і називався Васильєвим вдень, а 

напередодні його - 31 грудня, став 

пізніше 13 січня, - Васильєвим ввечері. 

За старовинною традицією в новорічну 

ніч відзначався «багатий» Васильєв 

вечір. У цей день прийнято було щедро 

накривати стіл. Василь Великий 

вважався покровителем свинарів. Є і 

народні прикмети, пов'язані з цієї ночі. 

Якщо небо ясне і зоряне - буде багатий 

урожай ягід. 14 січня садівники 

струшували плодові дерева, тому що 

святий Василь Великий, за народним 

повір'ям, ще й охороняв сади від 

шкідників. 

На Василь-вечір відьми крадуть 

місяць з небес, але все одно не можуть 

зупинити поступово наростаючого дня, 

який укорочує довгу зимову ніч. 

Найпоширеніша традиція в 

Україні в ніч на старий Новий рік - 

ліпити і варити вареники. 

 
  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19 січня – 

Хрещення Господнє (Богоявлення) 

Хрещення - один з головних 

християнських свят. Святом Хрещення 

закінчуються Різдвяні святки, які 

тривають з 7 по 19 січня. Свято 

починається увечері 18 січня коли всі 

православні відзначають Водохресний 

Святвечір. 

      Свято Хрещення відзначається 

щороку 19 січня у православних 

віруючих, згідно з офіційним сучасним 

календарем. Свято це пов'язане з 

хрещенням Ісуса Христа в річці 

Йордан. 

 
У церквах цього дня освячують 

воду. Раніше її брали з найближчої 

річки або озера, просвердлюючи в 

льоду лунку у формі великого хреста. 

Батюшка молився над водою, опускав в 

ополонку церковний хрест, парафіяни 

найближчій церкві співали псалми. 

Після всіх цих дійств вода в річці 

вважалася хрещеною. Її набирали в 

різні судини і несли додому. Вірили, 

що така вода лікує від різних недуг, 

надає бадьорість і здоров'я, тому був 

поширений звичай занурюватися в 

ополонку. 

Нині воду розливають після 

богослужіння біля церкви.  

Є благочестива традиція кропити 

в цей день водохресною водою своє 

житло зі співом тропаря Богоявлення. 

Водохресну воду весь рік вживають 

натщесерце в невеликих кількостях, зі 

шматочком просфори, щоб силу і 

здоров'я підкріпити. 

 

Колектив КУ ˮММНВКˮСМР щиро 

вітає з днем народження 

прибиральницю комбінату 

Степовик Людмилу Юріївну 

 
22.01. 

З днем народження вітаєм, 

щастя, радості бажаєм, 

Не напитись, погуляти, 

щирих друзів купу мати. 

І звичайно ми бажаєм 

ще й кохання та любові від  

                                         родини. 

 

Колектив КУ ˮММНВКˮСМР щиро 

вітає з днем народження сторожа 

комбінату 

 
Беседіна Сергія Миколайовича 

22.01. 

Прийми у цей день вітання найкращі, 

Бажаємо миру, здоров’я і щастя. 

Щоб лихо й хвороби тебе обминали, 

Зозуля сто років життя накувала. 
 

Газета заснована у вересні 2015 року 

Виходить 2 рази на місяць 
 

 

 


