Воїне, лицарю славний,
Ти зброю тримаєш в руках,
Щоб на нашу країну-державу
Злий не позарився враг.
Будь мужній і будь достойний
Ти слави своїх батьків,
Відважний вкраїнський воїне,
Нащадку славних козаків!

День захисника України був
офіційно встановлений як державне
свято 14 жовтня 2014 року указом
президента Петра Порошенка. Цим
же указом було скасовано указ
президента Кучми від 1999 року,
яким встановлювалося свято — День
захисника Вітчизни, що відзначалося
23 лютого. Однак у 2014 році День
захисника України ще не був
вихідним днем.
Пізніше президент Порошенко
виступив з ініціативою зробити День
захисника України неробочим днем.
5 березня 2015 року Верховна Рада
підтримала
президентський
законопроект,
у
якому
День
захисника України 14 жовтня було
визначено як святковий вихідний.

За легендою, у цей день у 860 році військо давніх
русів на чолі з Аскольдом взяло в облогу центр
православ’я
—
Константинополь,
намагаючись
захопити місто. Мешканці Константинополя з молитвою
звернулись до Богородиці з проханням про порятунок. І
Богородиця, за легендами, з’явилася перед людьми та
вкрила їх своєю покровою. Після цього військо
Аскольда вже не могло побачити цих людей.
Вражений цим дивом Аскольд та його
дружинники після цього прийняли хрещення та стали
християнами. Точних даних про цю подію історична
наука не має.
За іншою версією, цього дня, у Влахернському
храмі в Константинополі, в якому зберігалася риза
Божої
Матері,
Богородиця
з’явилася
Андрію
Юродивому і його учневі Епіфанію, розстелившись над
усіма, хто зібрався у храмі. За віруваннями і описами,
з’явилася вона в супроводі ангелів та святих, серед яких
були Іван Предтеча та Іван Богослов, разом вони
зачитали молитву. Звичайно, побачене несло добрий
знак для всіх жителів міста, і незабаром війська
противника дійсно відступили.

Козацтву належить особливе місце
в історії України та в історичній пам'яті
українського народу. Саме козацтво було
тією силою, яка активно впливала на
історію України XVII – XVIII ст.
Покрова Пресвятої Богородиці була
одним з найголовніших свят запорізьких
козаків.
Вони
будували
багато
однойменних
храмів
та
особливо
шанували ікони Покрови.
День
Покрова,
14
жовтня,
святкується в усіх козацьких громадах
світу дуже урочисто, з молебнями про
живих, з панахидами про тих хто відійшов
в інший світ, з урочистими загальними
зборами козаків.

14 жовтня також вважається
днем
заснування
Української
повстанської армії. Інформація про
створення УПА 14 жовтня є у
постанові Української головної
визвольної ради від 30 травня 1947
року та наказі передостаннього
Головного командира УПА Романа
Шухевича (―Тараса Чупринки‖) від
14 жовтня 1947 року. ―В місяці
жовтні 1942 р. на Поліссі постали
перші збройні відділи, що дали
початок Українській повстанській
армії. Для зафіксування цього
історичного моменту визнається
день 14-го жовтня 1942 року днем
повстання УПА‖, – йдеться у наказі.

Пресвята Богородице Діво!
Тебе молимо ми на колінах
Ти накрий своїм чистим покровом,
Тих, хто нині боронить країну.
Захисти їх від ворога злого,
Що державу сьогодні шматує,
Відверни від усього лихого.
Нехай спокій в їх душах панує.

Богородице просимо щиро,
Ти – всесильна, створи для нас диво!
Зроби так , щоб жили всі щасливі
У достатку, у злагоді, мирі.

Дорогі наші чоловіки, наші захисники, наша
підтримка і опора!
Вітаємо Вас з Днем захисника України!
Ми щиро раді, що образ захисника асоціюється з
кожним чоловіком, який працює в нашому
університеті. Багато хто з вас пройшли строкову
військову службу, деякі є офіцерами запасу, і всі
без винятку сьогодні вірно служать загальній
справі, захищають і примножують професійні
досягнення, важливі для розвитку університету і
всієї країни.
Прийміть наші вітання з найкращими
побажаннями: добра, світлого настрою,
професійних успіхів
З повагою колектив бібліотеки ІФНМУ

