19 ГРУДНЯ 2020

День святого
Миколая
ГОЛОВНА ІДЕЯ СВЯТА - ВІДЧУТТЯ
БЕЗКОРИСЛИВОГО ДОБРА,
ПРАГНЕННЯ ПОДАРУВАТИ ІСКРУ
РАДОСТІ ТА НАДІЇ.

ІСТОРИЧНА ДОВІДКА

Цьому святу налічується вже багато століть. Виникло
воно приблизно після 345-го року від Різдва Христового.
Присвячено дню, коли один з яскравих послідовників
Христових був покликаний Господом на Небо. Цього
щирого

християнина

звали

Микола.

Він

ніс

своє

служіння в стародавній Лікії, місто Миру (нині ця
місцевість знаходиться поблизу сучасного турецького
міста Демре) і був єпископом у місцевій Церкви.
Микола прийняв Христа, будучи багатою людиною.
Перейнявшись вченням - отримав безцінні дари Духа
Святого. Виконуючи Слово Боже і проповідуючи спасіння
Христове, не залишався байдужим в турботах про бідних,
малозабезпечених і ближніх своїх. Творив дивовижні
справи, а безкорисливість і лагідність почитав великим
привілеєм. Був чудовим благодійником.
День

святого

Миколая

є

невід’ємною

частиною

української культури та історії, знати яку не лише
важливо, а й цікаво. Нині традиція святкувати цей день
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відроджується по всій Україні, а дітлахи нетерпляче
чекають подарунків на 19 грудня. У школах напередодні
свята проводяться уроки, на яких дітей вчать писати
святому листа, а найбільше за все у цей день шануються
прояви турботи про нужденних.

Щиро вітаємо всіх із
цим добрим і солодким
святом!
Бажаємо вам, щоб на
життєвому шляху
зустрічалося якомога
більше добрих людей!
Нехай це свято
наповнить ваші
домівки щастям,
теплом і радістю!

ТРАДИЦІЇ І ПРИКМЕТИ СВЯТА

• Батьки в ніч напередодні торжества кладуть презенти в дитячі шкарпеточки або
взуття. Найчастіше це солодощі, цукерки, шоколад. Кажуть, що подарунки
отримують добрі та слухняні дітки, а тим, хто погано поводився, покладаються
лише камені або різочку (прутик). Проте маленькі хлопчики і дівчатка в очікуванні
чарівного свята і подарунків не вередують і поводяться гідно, намагаючись
сподобається Святому Миколаю.
• Існує також загадкове повір'я: якщо в переддень чарівного свята загадати
заповітне бажання, то Святий Миколай його обов'язково виконає. Діти, які вже
вміють писати, в листах просять покровителя виконати свої мрії. Саме доброта і віра
в чудо здатна зберігати все найдорожче в людських серцях.
• Вважається, що свято Миколая – останній день у році, коли можна розрахуватися з
боргами. Сам він – Божий угодник – мав багатства, але завжди ділився з
нужденними.
• Традиційно Святий Миколай є головним заступником рибалок і моряків, вони
згадують його під час плавань, просять щедрого улову і гарної погоди.

