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Християнське свято Покрови Пресвятої Богородиці було запроваджене у Візантії на
згадку про чудесне визволення її столиці від нападників-сарацинів. Столиця
Константинополь була оточена ворогами. Народ в церкві молився про охорону міста. До

церкви увійшла Богородиця, підійшла до престолу, припала на коліна та довго
молилася. Встала, зняла з себе преясну хустку-покров і широко простягла її над

народом у церкві. Незабаром видіння зникло. Вороги відступили. Місто було
врятоване. 

Подібне сталося і в нашій історії коли Пречиста Діва чудесним способом врятувала
Почаївський манастир від нападу турків. Пресвята Богородиця з’явилася над

манастирською церквою і своїм покровом заслонила манастир. 

Від тієї хустки-покрову дістав назву і сам празник як згадка про цю подію.
Покров став символом заступництва Пресвятої Богородиці. Серед

українців, які постійно терпіли від чужоземних набігів, ця легенда
набула особливої популярности Ярослав Мудрий після перемоги над
печенігами в 1037 році віддав увесь свій народ і державу в опіку Божої
Матері. Щорічно у день Покрови козаки з великою урочистістю

відзначали це свято на Січі у своєму головному храмі св. Покрови. В
1947 році УПА проголосила празник Покрови своїм офіційним святом. 

Осінь для хліборобів це був час, коли вже зібрали збіжжя, городовину і садовину, коли
покінчився час важкої праці і наставав час відпочинку і перебування по хатах, приготування
до новогo року. Осінь розпочиналася зі святом св. Симеона Стовпника, дня 14 вересня. В
народних звичаях із цим днем кінчалися літні зустрічі та ігри молоді, “вулиці”, а починалися
осінньо-зимові “ вечерниці.

За станом погоди на Покpoви намагалися передбачити характер
майбутньої зими:

● Якщо на Покрову вітер з півночі, то зима буде дуже холодна і з
хуртовинами, якщо з півдня —тепла

● Покрова покриває або листом або снігом, якщо в цей день землю не
покриває сніжок, то не жди його ані в листопаді, ані в грудні. 

Покрови Пречистої Діви Марії

Вечерниці відбувалися всю осінь та зиму. Починалися вони спільною працею дівчат —
вони пряли, вишивали, лущили насіння стручкових рослин, дертли пір’я). Пізніше
приходили хлопці, всі спільно співали, грали в різні ігри, жартували та танцювали. Далі була
спільна вечеря, на яку складалися всі. У новіші часи звикали називати вечерницями просто

забави з танцями.

Але можна відновити інші вечерничні звичаї, як ось спільну
працю дівчат (це може також бути спільна праця хлопців) —
напримір у підготовці до якогось ярмарку чи іншої громадської

імпрези — получену з гостиною і співом. По змозі, навіть і одяг на
забаву може бути в українському стилі — напримір вишивані
вечерниці а для дітей забави-маскаради з одягами з української
історії чи казок.


