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Починають 
Великдень у родині всі 

без винятку зі слів 
«Христос воскрес» і 

відповідають 
«Воістину воскрес». 

Архімандрит Боголєп  
настоятель  Храму  

Успіння Пресвятої Богородиці 

  Щиро вітаю вас із Великоднем! Чудо Хри-

стового Воскресіння об’єднує всіх нас вірою у 

перемогу світла над темрявою, добра над 

злом, життя над смертю. Сьогодні ми відк-

риваємо Богові свої душі, просимо наповнити 

їх духовною силою і надією. У цей день ми дя-

куємо Господу Богу за те, що у дні випробу-

вань ми відчували його захист і підтримку. В найскладніші часи ми не-

похитно вірили – Господь не залишить нас. Великдень нагадує нам про 

духовне відродження, яке потрібне всім нам, всій українській нації. Ба-

жаю вам душевної чистоти і гармонії, миру та спокою. Нехай Чудо Вос-

кресіння Христового надихає вас на добрі та праведні справи. Нехай 

Пасхальне Свято стане для кожного початком нового життя - кращо-

го і добрішого. Христос воскрес! Воістину воскрес ! 

 
Із Христовим Воскресінням 

 Щиро Вас вітаєм! 
 Жити в радості й любові  

 Від душі бажаєм. 
 Запашною нехай буде 

 Великодня паска 
 І довіку буде з Вами 
 Світла Божа ласка!          

 
Весна розквітла наче казка, 
І сяє сонцем височінь небес. 
Вітаю з світлим святом 

Пасхи! 
Христос Воскрес! 
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    У ці урочисті святкові дні сердечно вітаю вас, дорогі студенти, колеги з 
найбільшим християнським святом -  з Воскресінням Христовим, з Пасхою 
Христовою, і нехай  у ваших серцях будуть радість і душевний спокій.  З на-
станням Пасхальних днів пробуджується не тільки земля, а й усі людські 
надії й сподівання на добру долю.  
   Щороку це свято відгукується у наших серцях радістю та надією, воно нам 
дає віру в себе і опору у житті. Для нас, українців, Великдень – це  паски, пи-
роги, фарбовані яйця, прибраний чистий будинок, сім’я за столом… Світле 
Христове Воскресіння – це свято всепрощення, коли ми забуваємо про гірко-
ту в наших душах.  Давайте радіти світлим відчуттям, що прокидаються в 
нас у цей святковий день.   
   Нехай радісні Пасхальні дні покладуть благодатні початки нових перемог 
і звершень на Вашому життєвому шляху. Будьмо цього дня наповнені радіс-
тю, веселістю, надією і воістину християнською любов’ю.  
   Пасхальні дні - це й час віддати шану всім тим, кого немає серед живих, 
хто, залишивши нам свою любов і життєвий досвід, поринув у вічність. Зга-
даймо їх молитвою та добрим словом.  
   Нехай цей Великдень дарує всім вам непохитну віру в кращий завтрашній 

день! 

З найкращими побажаннями директор технікуму А.С.Остриковський 

   Писанка – один із яскравих видів декоратив-
но-прикладного мистецтва України.  
   Історія писанок сягає в далеке минуле украї-
нського народу і пов’язана ще з язичницьким 
ритуалом возвеличення одвічного закону вес-
няного відродження землі. Знамениті в усьому 
світі українські писанки беруть свій початок 
від прадавніх вірувань нашого народу.  
  Для Наших пращурів яйце було символом 
зародження життя, сонця. Найперше яйце, за 
легендою, мало всередині не жовток із білком, 
а зародок цілого світу. Розмальовані яйця при-
свячувалися сонцю й весні й розписувалися 
напередодні найбільшого свята весни.   
  Дослідники вважають, що українська писан-
ка має понад 100 символічних малюнків. На-
приклад, кривулька знаменувала нитку життя, 
вічність сонячного руху. Символічне наванта-
ження мала і кольорова гама писанки. Черво-
ний колір усимволізовував радість життя, лю-
бов, жовтий — місяць і зорі, урожай; зелений 
— багатство, буяння рослинного світу, його 
воскресіння; блакитний — чисте небо, здоро-
в'я; бронзовий — матінку-землю; чорний з бі-
лим — пошану до померлих родичів, їхніх 
душ та ін.  
   Із запровадженням християнства змінюється 
поступово і символіка писанки. Вона стала си-
мволом радості і віри у Воскресіння Ісуса Хри-
ста як символу всепрощення.  
Писанки використовували як опредмечений 
символ кохання, даруючи їх юнці. У народній 
медицині ними «викачували» хвороби. Свяче-
ні писанки закопували у землю (на високий 
врожай), клали у домовину, у ясла для худоби. 
Лушпиння із писанки кидали «на щастя» на 
дах оселі та ін. Цікаво, що писанкарство було 
притаманне лише тим етнічним групам, які 
стали називатися українцями.  
   По всьому світу люди увіковічнили красу і 
велич української писанки у вигляді пам'ятни-
ків і архітектурних споруд. 

  В селі Братківці 
Стрийського ра-
йону, що на Львів-
щині, встановлено 
та освячено пам’я-
тник Писанці, ва-
ртість якого оці-
нюють приблизно 
у 100 тис. грн.  Ви-
сота пам’ятного 
знаку 6,5 м, а його 
діаметр – 4 м, в 
середині розміще-
но Богородицю.  
 

Пам'ятник писанці в 

селі Братковичі  

   В Запоріжжі на острові Хортиця відкрили 
пам'ятник української писанки. Пам'ятник 
встановили на місці відкритого на острові 
святилища, що датується 3-2 тисячоліттям до 
н.е. яке також має контури яйця. 

 
 

   Унікальний пам'ятник 
виконаний з матеріалу, 
доставленого з Янцевсь-
кого кар'єру, і розписа-
ний художником Леоні-
дом Нікітіним орнамен-
том, що повторює тради-
ційні українські розписи 
писанки. 
 

  Ще одне величезне яйце знаходиться в місті 
Коломия Івано-Франківської області.  

Ця споруда у вигляді пасхального яйця - єди-
ний в світі музей, який був побудований у 
вересні 2000 року спеціально для збереження 
і експонування великодніх яєць - писанок. 
Урочисте відкриття будівлі відбулося 23 вере-
сня 2000 року, під час Х Міжнародного гу-
цульського фестивалю.  
У містечку Веґревілі (Канада), велику частину 
населення якого становлять канадські україн-
ці, знаходиться найбільший у світі пам'ятник 
у вигляді писанки. ЇЇ висота 10 метрів. Щоро-
ку в липні у цьому містечку відбувається 
Український фестиваль писанки . 

   Золоті зір-
ки на кін-
цях яйця 
символізу-
ють життя і 
удачу, сріб-
ні і золоті 
т р и к у т н і 
зірки - Трій-
цю, а охоп-
лює яйце 
срібна сму-
га - вічність.  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Підготувала статтю викладач Тахтай В.С. 
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   Після церковної служби люди рушають додому, 
сідають до гарно вбраного столу і дарують одне од-
ному писанки, вимовляючи вічне "Христос Воскрес!" 
– "Воістину Воскрес!" І все ж у кожного народу скла-
лися свої традиції святкових частувань.  

АВСТРАЛІЯ  
Тут дуже популярні “яйця” з шоколаду або цукру. 
Ще тут люблять робити гостинці у формі кролика. 
За традицією, великоднє меню австралійців склада-
ється зі смаженої баранини, яловичини або курчати 
зі смаженими овочами. На десерт подають тради-
ційну солодку австралійську великодню страву – 
Pavlova – це торт із безе, прикрашений фруктами. 
Великдень в Австралії – то час, коли багато австра-
лійських родин виїздять на природу.  
 

БОЛГАРІЯ  
За традицією цієї країни на Великдень багато писа-
нок викладають довкола великої святкової хлібини. 
Болгари “цокаються” писанками доти, поки на од-
ному з них не з’явиться тріщина, і бажають при цьо-
му одне одному успіху. Найвидатнішим вважається 
той, у кого великодня писанка найдовше залишить-
ся ціла.  

 

ШВЕЦІЯ  
Мешканці Швеції прикрашають до Великодня свої 
домівки великодніми квітниками – жовтого, зелено-
го та білого кольору. У своїх оселях шведи всюди 
ставлять жовтих курчат, обряджених кольоровим 
чепурним пір’ям. Шведи їдять на Великдень майже 
те саме, що й на Різдво, але цього разу набагато біль-
ше уваги приділяють цукеркам та іншим ласощам. 
Писанки вони роблять із картону, а всередину кла-
дуть велику гарну цукерку.  

 

НІМЕЧЧИНА  
Великодню передує Страсна п’ятниця. Ніхто в Німе-
ччині не повинен працювати ні в п’ятницю, ні в су-
боту, що передують Великодню. А суботнього вечо-
ра в різних населених пунктах Німеччини влашто-
вують велике Великоднє багаття. Це дуже популяр-
ний захід, і дуже багато хто приходить подивитися 
на це багаття – символ кінця зими та згоряння всіх 
поганих почуттів. Ранок Великодня кожна родина в 
Німеччині провадить за сніданком. Батьки напере-
додні готують корзини з ласощами, писанками й 
невеличкими дарунками.  У другій половині Вели-
кодня сім’ї відвідують друзів і родичів, де п’ють чай.  

МЕКСИКА  
Великодні свята в Мексиці тривають майже два 
тижні й мають характер народних гулянь. Велико-
дні танці загальновідомі. Над вулицями висять 
гірлянди зі строкатого паперу. Відбуваються дві 
театралізовані процесії Страсної п’ятниці. В пер-
шій половині дня мальовнича хода символізує ту 
мить, коли римські солдати приводять Ісуса до 
місця розп’яття. У другій половині дня – чорну, 
мовчазну процесію розп’яття.  

 

ФІЛІППІНИ  
Коли великоднього ранку б’ють церковні дзвони, 
батьки високо піднімають маленьких дітей над 
головою. Вони сподіваються, що це принесе щастя 
їхнім малюкам.  
 

ВЕЛИКОБРИТАНІЯ  
У Великобританії Пасха вважається "королевою 
фестивалів". У  Страсну п'ятницю церковні дзвони 
замовкають і знову починають передзвін лише в 
пасхальне воскресіння. 

 

ФРАНЦІЯ  
У французькій Швейцарії до пасхальних звичаїв 
відноситься "прикраса джерел". У більш ніж двохс-
тах церковних общинах джерела в селах прикра-
шають гірляндами із строкатих пасхальних яєць, 
паперу, віток і стрічок.  

 

США  
У пасхальне воскресіння американські сім'ї обов'я-
зково відвідують церкву, де проходить служба в 
славу Ісуса Христа, нібито повсталого цього дня з 
мертвих. Традиційний американський пасхальний 
обід складається з шинки з ананасами, картоплі, 
фруктового салату і овочами. Діти отримують ко-
шики від "пасхального зайчика", який ще рано 
вранці наповнив їх кольоровими пасхальними яй-
цями і масою шоколаду і цукерок. У Америці дуже 
популярна пасхальна гра: катання яєць по похило-
му газону. Діти змагаються, хто далі і без зупинки 
зможе прокатати своє яйце. Найбільше змагання 
буває в пасхальне воскресіння на газоні біля Білого 
Дому у Вашингтоні. Сотні дітей приходять зі свої-
ми пасхальними кошиками, наповненими яскраво 
розфарбованими яйцями, і катають їх вниз по лу-
жку біля президентського палацу. 

 

 

Підготувала статтю викладач Новікова І.О. 

 

 

 

Правило розрахунку дня Великодня  

     Загальне правило розрахунку дня Вели-

кодня таке: Пасха святкується в першу неді-

лю після весняного повного місяця. Весня-

ним називається такий повний місяць, що 

настає після дня весняного рівнодення. У 

розрахунку беруть участь наступні фактори: 

обертання Землі навколо Сонця і обертан-

ня Місяця навколо Землі. Якщо повний мі-

сяць настає раніше дня весняного рівно-

дення (21 березня), то пасхальним буде 

вважатися наступний повний місяць. Якщо 

пасхальний повний місяць припадає на 

неділю, свято відзначається в наступну 

неділю. 

Чергові дати православної Пасхи будуть 

припадати на наступні дні: 

  2013 рік - 5 травня 
  2014 рік - 20 квітня 
  2015 рік - 12 квітня 
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Як святкують Пасху в різних країнах 

Наша адреса: 

25028 м.Кіровоград 
пр.Університетський 5/2 

Подаруйте, віднесіть у соціаль-
ний центр, викиньте всі речі, які 
викликають негативні емоції, 
думки, спогади. 

  Позбавтеся без всякого жалю, з 
радістю, з готовністю прийняти 
від світу натомість все саме-саме 
гарне! 

  До речі, від застою в кар'єрі і 
роботі потрібно очистити і ро-
боче місце! 

  Далі робимо прибирання, в тому 
числі вологе. Вода відмінно очищає 
від усього поганого. 

Для очищення від негативу добре 
використовувати воду з сіллю. 

Очищення свічкою. Запалюємо 
свічку, можна церковну. Або прос-
то свічку, яка Вам подобається. І 
обходимо всі кути в домі, трима-
ючи свічку в кутку, одну-пів хви-
лини в кожному кутку, уявляючи, 
як у полум'ї згорає весь негатив, 
що накопичився у Вашому домі. 
Вважається, що, коли згорає нега-
тив, свічка "тріщить". Почина-
ючи з Чистого четверга і до 
Пасхи з квартири  нікому і ні-
чого не віддають. 

Чистий четвер 
   У Чистий четвер, перед Вели-
коднем, прийнято очищати бу-
динок, двір і город від сміття, 
бруду і пилу. Ретельно миють 
підлогу, стіни, стіл і посуд у до-
мі. В народі говорили: «Якщо в 
Чистий четвер вимиєшся і все 
вимиєш, весь рік чистота і благо-
дать водитися будуть". 

  В цей день влаштовувалося ве-
лике прання. 

  Очищення завжди буває корис-
ним і нашому будинку, і нашому 
тілу, емоціям і думкам. Хоча б 
раз на рік воно необхідне. 

  Весна - це час приходу нового та 
оновлення старого. А як же нове 
прийде у Ваше життя, якщо в 
ній немає місця? 

  А тому - звільняємо місце для 
щасливих подій, любові, радості, 
добробуту. А якщо у Вас застій у 
справах і накопичилося багато 
негативу - Вам сам Бог велів пря-
мо зараз, негайно приступати до 
очищення себе і свого простору, 
щоб впустити, нарешті, в своє 

життя те, чого Ви так довго 
хотіли! 

Як це зробити: 
  Починаємо з того, що викидає-
мо все зламане, непотрібне нам. 
Можливо, доведеться розбирати 
завали, що накопичувалися рока-
ми. Старі газети, банки, книги, 
"цінні мішечки" зі сміттям. 
Жалко? Знайдіть в собі сили роз-
лучитися. Ці речі займають ва-
ше життя, Ваш час, ваші силу, 
енергію і ваше простір. 
   І якщо Ви з ними розлучитеся-
на їхнє місце прийде те, чого Ви 
дуже довго чекали, але для цього 
не було раніше місця у Вашому 
житті. 
  Від яких речей Вам потрібно 
позбутися? Від будь-яких ста-
рих, розбитих, зламаних - ці речі 
несуть тільки негатив у Ваше 
життя своєю присутністю по-
руч. 

  Від непотрібних, тих, якими 
Ви не користувалися вже півроку 
і не збираєтеся користуватися в 
найближчі півроку. Ці речі теж 
займають місце і не дають ново-
му приходити в Ваше життя.   

   Одна з голов-
них весняних 
подій року - 
Великдень. Він 
ніби повертає 

нас до наших витоків і до віри. 
Крім того, що ми всі вітаємось  
на словах, ми запрошуємо 
один одного в гості, щоб за 
трапезою розділити радість з 
рідними і близькими. 

 Традиційний для православ-
них християн великодній на-
бір страв включає в себе паску, 
сирну паску і фарбовані яйця. 

 Неодмінна прикраса пасхаль-
ного столу - паски. Їх випіка-
ють із здобного дріжджового 
тіста, але обов'язково високи-
ми і круглої форми. За перека-
зами, саван Христа, поховано-
го за іудейськими звичаями, 
був круглої форми. Цим і по-
яснюється традиційна кругла 
форма паски. А високою вона 
повинна бути тому, що у вес-
няний час Пасхи все в природі 
оживає і тягнеться вгору. 

Стор.4 ВІСНИК   ТЕХНІКУМУ 

 Важко уявити святковий стіл 
без сирної паски.  Вид сирної 
паски - чотирикутна піраміда, 
яка уособлює собою Голгофу: 
гірську височину в Єрусалимі, 
де був розп'ятий Ісус Христос. 

 Оскільки яйце - це символ 
життя, до свята Великодня 
прийнято фарбувати яйця, а 
також розписувати їх різнома-
нітними орнаментами та ма-
люнками.  В силу того, що яй-
ця на пасхальному столі - це 
символ радості, їх не прийня-
то фарбувати в темні похмурі 
кольори. Переважно повинен 
бути червоний колір і його 
різні відтінки. Це пов'язано з 
тим, що забарвлене яйце яв-
ляє собою порівняння з крап-
лями крові Ісуса Христа, через 
кров знаменується відроджен-
ня людей. Коли Марія Магда-
лина піднесла в подарунок 
імператору Тиберію яйце, як 
символ Воскресіння Христа, 
імператор сказав, що як яйце з 
білого не стає червоним, так і 

мертві не воскресають. Сталося 
чудо: яйце в ту ж мить стало 
червоним. 

  Свято Великодня починається 
в ніч з Страсної суботи. Протя-
гом Великої Суботи і після пас-
хального богослужіння в хра-
мах освячують паски, сирні па-
ски, яйця та все, що приготов-
лено до святкового столу. 

 До дня свята все має бути при-
брано,  важлива така традиція, 
щоб були чистими вікна. За-
звичай цьому присвячували 
Чистий четвер. Саме в цей 
день вперше підрізали волосся 
однорічній дитині (робити це 
раніше вважалося гріхом), а 
дівчата підрізали кінчики своїх 
кіс - щоб волосся було густіше і 
краще росло. 

 За великоднім столом  спочат-
ку прийнято їсти освячену, а 
потім вже іншу їжу. Так неглас-
но склалося, що риби звичайно 
немає на столі, як і гарячих 
страв. 
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