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система Деснянського району  

м. Києва 
  

                                 

  

     «Від Різдва - свята гожого,  

      до    Водохреща Божого» 
               Закладка 
        Шановні Деснянці! 

 

    Вашій увазі пропонуємо з а к л а д к у  

присвячену циклу зимових свят: 7 січня 
– Різдво, 14 – старий і Новий рік (Новий 

рік за старим стилем) або Василія і 19 

січня – Водохрещення.  

  Одним з найзнаменніших і 

найвеличніших свят, яким власне 

починається рік, є Різдво 

Христове. 6 січня починається 

Різдво із Святвечора і багатої 

куті. Кутю готують з пшеничного 

зерна.Це  основна обрядова їжа. 

І тільки на небосхилі з’являлася 

перша вечірня зірка, сідала сім’я 

разом за багатий стіл, який 

налічував до дванадцяти пісних 

страв, бо до опівночі ще триває  
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піст. Після вечері діти носили 

кутю хрещеним батькам. 

 

14 січня наставав Новий рік за 

старим стилем. Це також день 

пам’яті святого Василія 

Великого. Він покровитель 

хліборобства, тому у цей день ще 

вдосвіта йшли посівати. Робили 

це підлітки та діти. Засівали 

хату,приказуючи: "На щастя, на 

здоров’я! Роди, Боже, пшеницю і 

всяку пашницю.” 

 

18 січня – вечір перед 

Водохрещем – голодна кутя. 

Голодна тому, що готували 

менше страв, ніж на дві 

попередні. Ввечері теж святили 

воду, вона теж мала цілющу 

силу, деякі вважали її більш 

сильною, ніж йорданська. 
 

Запрошуємо Вас завітати  

до нашої бібліотеки та  

ознайомитися  ближче  з  

літературою про  

традиції  та обряди  

українського народ та  

безпосередньо взяти участь 

у їх проведенні.  
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