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Чудової весняної пори до нас приходить
Великдень — одне з найбільших християнських . В Україні його
святкують з Х століття. Свято пов’язане з воскресінням Ісуса Христа,
томуймаєназвуВеликийдень, абоВеликдень.

За 6 днів до Великодня Ісус Христос зі своїми учнями йшов до
Єрусалиму. Дорогою Спасителя радісно вітали, ламали пальмові гілки
й кидалийомудоніг.

На Україні замість пальми ламають вербу. Неділю за тиждень перед
Великоднем називають “Вербною”, а тиждень перед цією неділею —
“вербним”. У Вербну неділю святять вербу. Цього дня після
богослужіння діти одне поперед одного намагаються дістати вербову
гілку і проковтнутипо кілька “котиків”—“щоб горлоне боліло”.

Коли вербу приносять додому, нею легенько б’ють одне одного,
приказуючи: “Верба б’є, не я б’ю, через тиждень — Великдень,
недалечко — червоне яєчко”, “Лоза б’є, не я б’ю, через тиждень —
Великдень. Будь здоровий, як вода, і багатий, як земля”.

свят
ВЕЛИКДЕНЬ.

ВЕРБНА НЕДІЛЯ

Тоненьким прутиком
З вербовим котиком
Себе вітаємо
Легеньким дотиком...
Радісну вістку
Собі говоримо,
Що вже за тиждень
Буде Великдень.

Тетяна Хоросницькаа



Залишивши гніздечко, покотилось яєчко... Та котилось
воно недалечко. Квочка з курчатами на подвір’ї гуляла,
діток своїх забавляла.

— Мамо, он яєчко по стежині котиться, — сказало
найменшекурчатко.—Ануж, яке вонона колір?

—Біле, як сніг,— сказала квочка.
— А сніг який? — спитав півник, бо курчаток взимку

ще небуло і снігу вонине бачили.
— Такий білий, як оте яєчко, що котиться, — відповіла

квочка.—Однак скороВеликдень, то ж пофарбуймо яєчко,
щоб вонобулобарвисте, як весна.

Закотили курчатка яєчко до своєї хати і взялися його

фарбувати.
Припустив теплий дощик, потім з’явилася веселочка

в небі. Курчатка у веселочки фарб позичали, на білому
яєчку малювали. Малювали лапками та писали пір’яч-
ком — і покотилася писаночка зеленим подвір’ячком.
Курчатка її доганяли, на крилечках піднімали й дівчинці
Наталочці, яка їх зеренцями годувала, водицею напувала,
наВеликденьподарували.
Зацвіли вишні, черешні. Став гарний, як писаночка,

садочок увесь.
І проказалаНаталочка: “ХристосВоскрес!”

Андрій М’ястківський

КАЗОЧКА ПРО ПИСАНКУ
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