
7 квітня українці святкують одне з найважливіших і найсвітліших свят-

Благовіщення Пресвятої Богородиці. Одним із символів Благовіщення є білі

голуби на блакитному небі, які уособлюють благу звістку. Благовіщення

святкується за дев'ять місяців до Різдва Христового. Назва походить від

словосполучення «блага вість», бо цього дня Пресвятій Богородиці явився

архангел Гавриїл і сповістив найкращу на землі звістку: про те, що вона

стане Матір'ю Божою, непорочно зачавши сина від Святого Духа.

Церковне святкування
У храмах відправляється всенічне бдіння, яке починається з Великого

повечір'я. Священнослужителі читають літургію святого Іоанна

Златоуста. Їх святкове вбрання - блакитного кольору, символу Пресвятої

Богородиці.

Після богослужіння священики випускають в небо білих голубів -

символічне нагадування людям про Благу вість і свободу, дану кожному

Божого створінню.

В 2021 році Благовіщення не випадає на Страсний тиждень, тому

обмеження Великого посту попускають. Так, до вживання дозволена риба.

Віруючі печуть вдома прісні хлібці - проскури, які потім освячують на

службі в храмі. Кожному члену сім'ї слід з'їсти проскуру натщесерце.

Народні звичаї
Свято Благовіщення займає в річному святковому циклі особливе місце.

Воно є однією з чотирьох ключових точок року: Різдво (Коляда) -

Благовіщення - Іван Купала - Воздвиження (або Усікновення) і знаменує

початок літнього півріччя, пробудження землі від зимового сну. У цей день,

за народними віруваннями, виходять із землі всі мешканці, що сховалися на

зиму, всі плазуни земні - змії, жаби, комахи і т.д. А «щука хвостом лід

розбиває». Всі вони повинні будуть знову сховатися на Воздвиження або

Усікновення.

На світанку вмивалися водою - талою, джерельною, колодязною або на

річці, щоб «зняти всі хвороби». Відомий звичай ставити в діжку з водою

ікону Благовіщення і молитися про врожай. Існувало повір'я, що вода,

освячена на Благовіщення, могла підняти на ноги хворого, бо вважалася

цілющою.



Вважається, що на Благовіщення в будинку повинні бути чистота і

порядок - згідно з повір'ям, це обіцяє щастя. Прибирання намагалися

зробити за два-три дні до свята. Напередодні працювати по дому і на

землі небажано, день варто провести в молитвах. Щоб очистити житло

від злих сил, наші предки палили свічки в домівлях.

Крім того, у різних народів існували свої традиції на Благовіщення. Так,

в Болгарії та Македонії намагалися в цей день бути ситим, добре

одягненим, мати при собі гроші, перераховувати їх, почувши кування

зозулі, тоді весь рік будеш ситим, здоровим, багатим. Щоб бути швидким,

«легким» і здоровим цілий рік, в Поліссі оббігали навколо будинку, в Східній

Сербії і Південно-Західної Болгарії хиталися на гойдалках. За віруваннями

південних слов'ян, в цю ніч горять вогні в тих місцях, де зариті скарби. У

болгар, поляків і росіян вважалося, що здійснена в день Благовіщення

крадіжка забезпечить вдале злодійство на весь рік. В Україні і в Білорусії

на Благовіщення пекли пташок з тіста, які називаються жайворонками.

«Жйаворонків» залишали в сараї з коровою, несли на обори, де ходить

домашня птиця, і підкидали догори, а також годували ними худобу.

Народні прикмети на Благовіщення. 
 Яка погода на Благовіщення, така і на Великдень.

 Якщо на Благовіщення дуже тепло, то на Великдень буде холодно.

 Якщо на Благовіщення сонце сходить на чистім небі, то весна рання, 

якщо в полудень – середня, якщо ясно ввечері –пізня.

 Якщо на небі не вдалося порахувати жодної ластівки, значить, весна 

буде холодна і ще не скоро почне теплішати.

 Якщо на Благовіщення буде гарна погода – буде гарний врожай.

 Якщо на Благовіщення летить сніг – літо неврожайне.

 Гроза в день і вечір Благовіщення свідчить, що в цьому році буде дуже

багато горіхів.

 А ось якщо буде невеликий дощ, то восени буде дуже багатий урожай 

грибів.


