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НАРОДНІ  ТРАДИЦІЇ,  ЗВИЧАЇ  І  ПОВІР’Я

Ві� щир� � серц� віта� � Дне� ветерані�!
Шановні наші, ви напевне знаєте, яким дивовижним, 

надзвичайним і складним буває життя. І з висоти прожитих років готові 
ділитися досвідом, порадами та мудрістю!

Це свято – чудова нагода ще раз сказати вам теплі слова і подякувати за все, що 
зроблено вами заради майбутнього.

Спасибі за внесок у розвиток країни, за багаторічну самовіддану працю.
Я нескінченно ціную ваш досвід і мудрість. З особливим теплом ставлюся до стар-

шого покоління, яке все своє життя беззавітно і чесно працювало заради блага країни 
і кращого майбутнього.

Турбота про ветеранів – справа всього суспільства, кожного з нас.
Нехай ваша осінь буде світлою і лагідною, повною душевного тепла, уваги і тур-

боти.
                                                 Бажаю вам довгих і щасливих років життя в здоров’ї і повазі! 

                                       Зі святом, любі! 
Ваш Олег КРИШИН

За легендою, у цей день військо 
давніх русів на чолі з Аскольдом взя-
ло в облогу Константинопіль. Меш-
канці міста в гарячій молитві звер-
нулись до Божої Матері з проханням 
про порятунок. Богородиця з’явила-
ся перед людьми та вкрила їх своєю 
покровою (омофором). Після цього 
вороги вже не могли побачити цих 
людей. Як вказують деякі джерела, 
вражений Аскольд та його дружин-
ники прийняли святе хрещення і 
стали християнами.

За іншою легендою історія свята 
починається в 910 році, коли пра-
вителем Константинополю був Лев 
Мудрий. Візантія вела війну з сараци-
нами (згідно з іншою версією – язич-
ницькі племена русів і болгар). Святе 
місто тоді переживало нелегкі часи 
– його взяли в облогу. Захисників було занадто 
мало. Залишалося лише сподіватися на диво.

Всі християни візантійської столиці зібра-
лися в головному храмі для здійснення Все-
ношної та Літургії. Народ особливо молився, 
щоб Господь помилував Константинопіль і 
Візантійську імперію.

Серед присутніх на молитві людей був і 

Свят� Покров� – �аступниц� � покровительк�

Нехай ваша осінь буде світлою і лагідною, повною душевного тепла, уваги і тур-
боти.
                                                 Бажаю вам довгих і щасливих років життя в здоров’ї і повазі! 

                                       Зі святом, любі! 

Дор� �  вчител�!
Вітаю вас з професійним святом!

Ваша професія унікальна і дуже важлива.
Ви поєднуєте в собі мудрість і вічну молодість, доброту і суворість, креативність і колосальну 

енергію! Вашу працю складно оцінити – вона безцінна!
Нехай світло, яке ви вкладаєте в серця своїх учнів, яскраво освітлює ваш життєвий шлях!
Ми високо цінуємо щедрість ваших люблячих сердець і відданість справі. Дякуємо вам за тер-

піння, розуміння і любов до своїх учнів!
Нехай енергія, яку ви віддаєте своїй роботі, повертається до вас сторицею, праця буде завжди 

гідно оцінена, всюди вас оточують повага та любов.
Від щирого серця бажаю вам відмінного здоров’я, обдарованих, старанних учнів та високих до-

сягнень.
Дорослішаючи, ми забуваємо багато, але імена своїх вчителів пам’я-

таємо все життя!
Любові вам, терпіння, щастя і благополуччя!

З повагою, Олег КРИШИН

Чотирнадцятого жовтня відзначається одне з найбільш шанованих свят в Україні – свято Покрови Пресвятої Богородиці, 
або, як зазвичай кажуть, «Покрови» чи «Святої Покрови»

Покрова – 
початок шлюбної пори

«Покрова накриває траву листям, землю 
– снігом, воду – льодом, а дівчат – шлюбним 
вінцем».

14 жовтня в свято Покрови дівчина, яка 
щиро бажає вийти заміж, може прийти в 
церкву до початку святкового богослужіння, 
поставити свічку біля ікони Покрови Пресвя-
тої Богородиці і попросити її про якнайшвид-
ше заміжжя, а також про щасливе сімейне 
життя. 

«Свята мати Покровонько, покрий мені 
головоньку, хоч ганчіркою, аби не зостатися 
дівкою», 

«Мати-Покровонько, покрий Матір сиру 
Землю і мене молоду».

«Свята мати, Покровонько, завинь мою 
головоньку, чи в шматку, чи в онучу — най ся 
дівкою не мучу!»

В українських селах до сьогодні дотримують-
ся давньої народної традиції грати весілля після 
Покрови. Шлюбна пора в Україні – від Покрови і 
до початку Пилипівки (Різдвяного посту).

До Покрови завершувався період сва-

слов’янин – блаженний старець Андрій, рані-
ше проданий в рабство візантійському жи-
телю Феогносту. Його супроводжував учень 
Єпіфаній.

Коли почався молебень про захист від 
чужинців, всі схилили голови. А коли Андрій 
підняв очі – побачив Пречисту Діву, що йшла 
по повітрю до вівтаря. Її оточувало прекрасне 

сяйво, ангели, сонм пра-
ведників і святих. По праву 
руку від Богородиці йшов 
Іоанн Хреститель (Пред-
теча), а по ліву – апостол 
Іоанн Богослов.

Наблизившись до пре-
столу храму, Діва Марія 
опустилася на коліна та 
стала зі сльозами моли-
тися. Закінчивши, Вона 
скинула головний Покров, 
який тоді називався омо-
фор, і простягла його над 
усіма людьми, що в той 
час перебували в соборі, 
оберігаючи їх від загарб-
ників. 

Після зникнення види-
мого образу Богородиці 

в Константинополі встановилося відчуття 
благодаті та спокою. Коли варвари почали 
атакувати, піднявся дуже сильний вітер. Ко-
раблі воїнів розкидало по морю. Сарацини 
відійшли від міста. 

До нас свято Покрова прийшло піс-
ля Хрещення Київської Русі. Для українців 
воно має особливе історичне значення. 

***
Покров Божої Матері – найбільше 

свято запорізьких козаків. Головна церк-
ва Січі була присвячена саме Покрову 
Богородиці. Цього дня відбувалися ви-
бори нового отамана. Перед походами 
козаки обов’язково звершували Боже-
ственну літургію і молили про допомогу 
Діву Марію. Наші лицарі вірили, що свята 
Покрова охороняє їх і вважали Пресвяту 
Богородицю своєю заступницею і покро-
вителькою.

Запорізькі козаки будували багато 
храмів святої Покрови та особливо шану-
вали саме ікони Покрови.

Деякі Покровські храми, переважно 
ХVIII століття, вціліли до нашого часу. Пер-
линами української архітектури можуть 
вважатися Покровський собор Харкова, 
зведений у 1689 році, та київська трибан-
на церква Покрови на Подолі, збудована у 
1766 році видатним Григоровичем-Барсь-
ким.

Покрова святкується в нас не тільки як 
народно-релігійне, а й національне свято.

Впродовж століть в Україні це свято на-
було козацького змісту та отримало другу 
назву – Козацька Покрова. 

Тому з 1999 року свято Покрови в 
Україні відзначається ще і як День українсь-
кого козацтва.

А з 2014 року 14 жовтня стало 
офіційним неробочим днем і святом – 

Днем захисника України.

Молитва 
до ікони Покрови 

Пресвятої 
Богородиці

Молитва до Богородиці у день Покро-
ва дасть той захист, який необхідний 
кожній людині.

«До Тебе, 
Пречистої Бо-
жої Матері, я, 
окаянний, при-
падаючи, мо-
люся: знаєш Ти, 
царице, як я без-
устанно согрі-
шаю і прогнів-
ляю Сина Твого і 
Бога мого, і, хоча 
багато разів ка-
юся, брехливим 
перед Богом виявляюся, і знову каюся із 
трепетом – невже Господь поразить мене? – 
і по часі знову те ж саме творю... Відаючи це, 
Владичице моя, Госпоже Богородице, молю: 
помилуй, укріпи мене і благо творити подай 
мені. Знаєш бо, Владичице моя, Богородице, 
що повністю ненавиджу злії мої діла і всім 
серцем люблю закон Бога мого, та не відаю, 
Госпоже Пречистая, звідкіля те, що нена-
виджу, роблю, а благо, яке люблю, – пере-
ступаю. Не допускай, Пречистая, щоб воля 
моя вершилася, бо – не вгодна вона. Але 
хай буде воля Сина Твого і Бога мого, нехай 
спасе мене і напоумить, і подасть благодать 
Святого Духа, щоб я відтепер перестав лихе 
творити і решту часу прожив у повелінні 
Сина Твого – Йому бо подобає всяка слава, 
честь і держава з Безначальним Його Отцем 
і Пресвятим, і Благим, і Животворящим Його 
Духом, нині, і повсякчас, і на віки віків.

Амінь».

Ча� грат� весілл�, пект� млинц� т� подават� милостин�
Саме в цей світлий день абсолютно кожен щиро віруючий звертається з молитвою до Покрови Пресвятої Богородиці, просячи у 

неї міцного здоров’я, допомоги, підтримки і захисту. А також сприяння в сімейному житті і, звичайно ж, в коханні. Прийнято вважа-
ти, що протягом усього року Богородиця оберігає прохача, покриваючи його своїм покровом.

тань і приготування до весіль, який почина-
вся після Першої Пречистої (Успіння Пресвя-
тої Богородиці).

Сімейні ж пари можуть прийти в свято до 
храму, для того, щоб також помолитися про 
милість і заступництво Божої Матері.

«Покровський» сніг 
має особливу силу

У народній свідомості Покров Пресвятої 
Богородиці з’єднався і з першим сніговим 
покривом землі. Тому вважається, що сніг, що 
випав на Покрову, володіє особливою силою. 
Якщо умитися їм, примножиш красу, збере-
жеш молодість. 

Зрозуміло, мова йде про чистий неторка-
ний сніг. Збирати його поблизу доріг, або під-
приємств не варто: ні краси, ні молодості він 
вам не принесе, скоріше, гарантує проблеми 
зі шкірою.

Але якщо в цей день вдасться піймати на 
долоню кілька сніжинок і протерти обличчя, 
вважайте, що вам пощастило! Адже «по-
кровський» сніг не тільки володіє омолоджу-
ючої силою, але і стає оберегом від злих чар.

Покровське багаття
Ще один ритуал, що здійснювався на По-

крову, – розпалювання багаття з моху. Класти 
дрова було не можна, мав горіти сухий мох.

Вважалося, що дим Покровського багаття 
очищає простір і, за стародавнім народним 
повір’ям, притягує добробут. 

Запалюючи таке вогнище, треба зберігати 
тишу. Цей обряд проводився в повному мов-
чанні – з моменту, коли чиркає сірник, підпа-
люючи мох, і до хвилини, коли багаття повністю 
прогорить. А найправильніше – зберігати мов-
чання, поки не переступите поріг свого дому 
(або хоча б поки не вийдете з лісу).

Що не можна робити 
в свято Покрови 

Як у будь яке релігійне свято, на Покрову 
Пресвятої Богородиці не можна робити сер-
йозну господарську роботу, а також виконувати 
домашні обов’язки: будувати, копати, прибира-
ти, прати, шити, в’язати тощо. Якщо ж все-таки 
з’являються невідкладні справи, їх потрібно ви-
конувати сумлінно, «в правді і простоті».

У свято Покрови не можна лихословити, 
лаятися з людьми, вживати алкогольні напої, 
бажано навіть не готувати щось серйозне до 
пізнього вечора.

Вважається, що в Покров не можна пози-
чати гроші.

А ще не можна відмовляти сватам – за 
прикметою, та дівчина, яка відмовила сватам 
на Покрову, ще роки зо три не буде ніким за-
сватана. 

Однак треба пам’ятати, що сенс подібних 
заборон не в тому, що не можна здійснювати 
якісь певні дії, а в тому, що православне свято 
– це, в першу чергу, день, який ми присвячує-
мо Богові.

Покрова покаже, якою зима буде
Свято Покрови Пресвятої Богородиці 

прийнято вважати кордоном між двома пора-
ми року.

З давніх часів в народі зберіглося багато 
прикмет на Покров. 

 Яка погода на Покрову, такою буде і зима.
 Якщо господиня напече багато млинців, 

то в зимову холоднечу в будинку буде тепло. 
 Якщо лист з берези та дуба на Покрову 

впаде чисто – до легкого року, а нечисто – до 
суворої зими.

 Відліт журавлів до Покрови – на ранню 
зиму.

 Якщо з вишні листя не опаде до цього 
дня – зима буде тепла, якщо ж вишня звільнить-
ся – зима буде люта.

 Зранку вітер з півдня, а по обіді із півночі 
– початок зими буде теплим, але згодом похо-
лодає.

 Якщо вітер з півдня низовий – зима буде 
теплою, з півночі горішний – холодною, із захо-
ду – сніжною; коли ж протягом дня вітер зміню-
ватиме напрямок, то і зима буде нестійкою.

 Якщо в цей день сніг не покрив землю – 
не покриє в листопаді та грудні.

 На Покрову вітер – весна буде вітряна.


