
 

День Покрови Пресвятої Богородиці – це 

найдавніше свято. Воно вважається одним із найбільш 

шанованих у християнстві та має за собою досить 

цікаву історію. За легендою, у цей день вороги мали 

напасти на Константинополь, але у місто прийшла 

Пресвята Богородиця та вкрила усіх містян покровом 

свого одягу, захистивши їх від нападників. Навколо 

міста здійнялась така буря, що вороги навіть не змогли 

до нього наблизитись. Саме тому у цей день традиційно 

моляться про захист своєї оселі, своєї родини та рідної 

землі.  

       Культ Божої Матері як Покровительки нашого народу тягнеться золотою ниткою 

від княжих часів аж до сьогодні. Секрет того постійного, улюбленого й ревного культу 

Богоматері як Покровительки, лежить, мабуть, в тому, що тут ідеться не про земне і 

людське, але небесне й могутнє заступництво. А такого заступництва й опіки хоче кожна 

людина, родина й народ. Від самого початку існування нашої держави ми постійно мали 

великих і сильних ворогів. Тож нічого дивного, що наш народ шукав такої допомоги й 

опіки, проти якої не може встояти жодна людська сила, а тією поміччю був якраз покров 

Пречистої Діви Марії. Тому празник Покрову завжди був і є для нашого народу днем 

великого вияву любови і вдячности до Пресвятої Богородиці та днем радісної прослави і 

звеличення її покрова й заступництв 

  Джерело: http://old.dyvensvit.org/library/1200.html 

 

     Християнська віра, шанування традицій та 

прагнення понад усе захистити рідну землю – саме ці 

якості були властиві українським повстанцям. Тож 75 

років тому вони символічно обрали 14 жовтня датою 

створення Української Повстанської Армії, котра 

боролась за збереження самостійної України і з якої 

сьогодні беруть приклад наші захисники.   

       Украї́нська повста́нська а́рмія (УПА́)— 

військово-політичне формування, що діяло в Україні 

протягом 1942–1953 років, озброєне крило Організації 

українських націоналістів. УПА розпочала свою 

діяльність з весни 1943 року на територіях, які входили до 

складу райхскомісаріату України: (Генеральна округа 

Волинь-Поділля) — з кінця березня 1943, Генерал-губернаторства (Галичина -з кінця 



1943, Холмщина- з осені 1943) та  румунської Трансністрії (Північна Буковина) — з літа 

1944.         

        З перших днів зародження її діяльність мала не регіональний, а всеукраїнський 

характер, що випливає насамперед з політичної програми боротьби за відновлення 

самостійної України. Водночас силою УПА була також її політична платформа. Вона 

включала завдання виборення самостійності України, боротьби за громадянські права, за 

демократію, за рівноправність національних меншин, співпрацю з усіма поневоленими 

народами проти нацизму та більшовизму.   

        Джерело: http://vsviti.com.ua/ukraine/76894   

 

 

 День захисника України був офіційно встановлений як державне свято 14 жовтня 

2014 року указом президента Петра 

Порошенка.    

        У 2014 році з початком нової 

російсько-української війни, в Україні 

зросло число призовників до армії, 

утворилась велика кількість 

добровольчих формувань. До їх лав стали 

саме ті, у чиїх жилах тече кров козаків та 

повстанців, сучасні захисники рідної землі. Добровольці, які у сучасному світі все ще не 

забули про важливість традицій, славу воїнів-предків та обов’язок ставати на захист своєї 

країни, своєї оселі, своєї родини.  

       Нагальна потреба у такому святі особливо гостро постала після російської анексії 

Криму та окупації частини Донбасу. Армія, яка окупувала Крим та частину Донбасу, 

якраз вважала своїм святом 23 лютого, день заснування Червоної армії. 

       В таких умовах було зовсім недоречно зберігати звичай святкувати якесь 

незрозуміле чоловіче свято, яке до того ж було присвячено подіям, що сталися на 

далекому від України північному заході Росії у 1918 році.  

Джерело: http://vsviti.com.ua/ukraine/76894                                                                                                                                                                                      

 

       Покрова Пресвятої Богородиці була 

одним з найголовніших свят запорізьких козаків. 

Вони будували багато однойменних храмів та 

особливо шанували ікони Покрови. Саме на 

Покрову запорізькі козаки вирушали на зимівлю 

по своїх хуторах та зимівниках. На Запорізькій 

січі залишалася тільки постійна залога із 

січовиків.  

Тоді основними були церковні вихідні, тому 

і склалось козацьке свято на Покрову. 

        Першу церкву на честь Покрови запорожці побудували в 1659 році на 

Чортомлицькій Січі. За свідченням українського історика Дмитра Яворницького, за час 

існування Січі було побудовано 13 церков Покрови Богородиці. 

       В Україні немає важливішого чинника, який би був і центром, і перехрестям, і 

змістом переважної більшості соціальних процесів, та важливішого компонента 

національної й територіальної консолідації, ніж козацтво. Саме цей феномен сприяв 



виробленню такого способу життя українського етносу, який допоміг йому вижити в 

умовах не тільки відсутності власної держави, але й за часів тотального знищення всього 

національного, самобутнього. За останні три з половиною століття український народ 

тричі піднімався на боротьбу за встановлення державної незалежності.  

             Джерело: https://uk.wikipedia.org/wiki/ 

 

       Чому всі ці події святкуються в один день? Чи не правильніше було б 

розподілити їх на інші дні? Це просто неможливо, адже вони поєднані не лише датою. 

Те, що чотири свята відзначаються саме у цей день – не випадковість, а сплетіння 

української історії та традицій, які ми продовжуємо підтримувати й сьогодні. 

 

 

 


