Свято Великодня – одне з найвеличніших свят. Це день, коли душі усіх
християн радіють Воскресінню Христа.
Свято Великодня – це дрібні вогники свічок навколо церкви, гарно прибрані
кошики з паскою, крашанками та іншими стравами великоднього столу, дзвінке і
величне «ХРИСТОС ВОСКРЕС!», яке своєю священною силою об’єднує усіх
присутніх людей. І якась невимовна радість, що заповнює груди. І почуття добра
та бажання у цей величний день стати кращим, пробачити, забути земні тривоги.
Завітало велике свято Пасхи і у Житомирський національний
агроекологічний університет. Студентами, викладачами та співробітниками
університету було організовано виставку «Великдень об’єднує!», на якій
продемонстровано широке розмаїття українських національних великодніх
традицій, показано красу українських звичаїв у сфері декоративно-ужиткового
мистецтва.
На виставці були представлені великодні кошики із головними його
складниками – паскою, свічечкою, крашанками, сиром, маслом, ковбасою,
хроном.
Своїм різноманіттям та барвами милували око великодні серветки, рушники,
картини та ікони.
Духмяно пахли паски та пасхальні кулічі, які представляли різні райони
Житомирщини.
Зокрема,
Житомирський,
Коростишівський,
Олевський,
Ружинський, Ємільчинський та Волинська область. Співробітники бібліотеки
організували дегустацію солодкої паски. Апетитно оформлені композиції м’ясних
див нагадували, що час обіду вже зовсім скоро.
Чого тільки не було на виставці: подарунок пасхального кролика, великодні
курчата та поросята, яйця-партіоти, веселі яйця, пасхальні водяні лілії,
пасхальний лісовичок зі своїми подарунками, великодні дерева щастя, лялькимотанки. Без посмішки не можна було дивитися на композицію «У гості до кума».
У категорії «Малюнки» представлені великодні колажі.
Пасхальний колорит був різнобарвним та підкреслював індивідуальність
кожного факультету. Фантазія самих композицій та їх назв підкреслювала
креативну активність студентів у народних традиціях.
Учасників виставки, що красувалися у різнобарвних вишиванках,
переповнювали національно-патріотичні почуття гордості за свою країну, рідний
край.
Свято Пасхи минуло. Але той маленький вогник надії та любові, що
загорівся у наших душах від гучного і величного «ХРИСТОС ВОСКРЕС!», і досі
палахкотить. А уста тихенько шепочуть у відповідь – «ВОІСТИНУ ВОСКРЕС!».
Дякуємо всім і кожному за гарне свято!
Відділ виховної роботи
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