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СВЯТА

День пам’яті архидиякона Стефана
Першомученика

Міжнародний день хореографа

День гри в хованки з зимою.
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Національний день абрикосу (США)

Фестиваль бога Ебісу, покровителя
рибалок і торговців (Свято удачі і щастя)
(Японія)

День школярів і студентів (В'єтнам)

День статичної електрики в США
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ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ

День народження Сніговика

Мореплавець і полярний дослідник, адмірал
Федір (Фердинанд) Врангель (1797-1870)

В руїнах стародавнього індіанського
Молекулярний біолог, Нобелівський поселення Монте-Альбана на півдні Мексики
лауреат 1968 року Гар Гобінд Корана виявлений найбільший скарб XIII століття,
(США, 1922-2011)
що належить народності сапотеків (1932)
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Дружина Вільяма, герцога
Кембриджського, сина Чарльза,
принца Уельського і принцеси Діани,
внука королеви Єлизавети II Ке́ трін,
герцогиня Кембриджська(в дівоцтві
Мідделтон) (Англія, 1982)

Біатлоністка, заслужений
майстер спорту України,
чемпіонка Олімпійських ігор
Олена Підгрушна (1987)

CEO Apple Стів Джобс представив перший
iPhone (2007)
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ІМЕНИНИ

Антоніна – супротивниця (лат.)

Степан – вінок (гр.)

Давид – коханий (євр.)

Федір – шлях до досконалості (схід.)

Йосип – збільшений (євр.)

Ферапонт – супутник (гр.)

Лука – сяючий (лат.)

Тихін – удачливий (гр.)

Народні прикмети та традиції
• 9 січня вважався днем найму працівників, тому кожен робітник міг висловити

господареві своє невдоволення і не укласти з ним договір. Ще в цей день
піклувалися про коней. Їх поїли водою, пропущеною через срібне сито. У Степанів
день проводили обряди, які захищають від пристріту. 9 січня ряджена молодь
ходила по дворах, а дівчата вечорами ворожили на заміжжя. Для цього вони
розсипали на столі насіння і потім його перераховували. Якщо виходило парне
число, то в цьому році дівчина зустріне свою долю і можливо вийде заміж. Якщо ні,
то рік буде невдалим для любовних романів.
• Іній на деревах – хлібородного року.
• Снігопад обіцяє хороший врожай грибів і ягід.
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• Якщо день сонячний і морозний, то рік буде врожайним.
• Якщо ворони на снігу гніздяться, то скоро потеплішає. А ось якщо вони

збираються на верхівках дерев в зграї, гряде похолодання.
• На вулиці не видно маленьких пташок – буде снігопад.
• Гуси лапи підтискають – до холодів.

• Туман стоїть над полем – до тепла.
• Заєць прибіг до людського житла – до сильних морозів.
• Червоний місяць – до снігу і м’якої погоди.
• Щоб будинок був повною чашею, не забувайте в період Святок запалювати

ароматичні палички із запахом кориці, гвоздики або ванілі. Відомо, що ці аромати
приваблюють багатство і достаток.
• Чоловік, народжений 9 січня, буде хорошим і господарським сім’янином. Йому слід

носити яшму.
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Що не можна робити сьогодні

• У період Святок не варто викидати хлібні крихти, зібрані зі столу. Викидаючи їх у

відро для сміття, ви символічно туди ж відправляєте свій достаток. Краще крихти
згодувати птахами або додати в їжу домашнім тваринам. Тоді весь рік удача буде
вам посміхатися, а гроші – текти в руки.
• На Степана не можна займатися хатньою роботою, адже цей день є одним із

різдвяних свят.
• Для дівчат і жінок є заборони на 9 січня: не можна відразу після пробудження

ступати босою ногою на підлогу. Також не можна шити й ткати, так ви можете
втратити пам'ять.
•

У цілому ж людям не можна погано ставитися до коней і худоби, оскільки їм
протегує святий Стефан.

• Не можна у цей день відмовляти нужденним.
• Не можна сьогодні брати у борг.
• Не можна сьогодні зловживати алкоголем і переїдати.
• Не слід нині погано думати про рідних і близьких.
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А чи знаєте ви, що…

Фінляндія вважається справжнісінькою
Батьківщиною Діда Мороза. Щоправда, тут його
називають Йоулупуккі й живе він у Лапландії.
Живе цей фінський чарівник у околицях міста
Рованіємі, який розташовується в тисячі
кілометрів від столиці Фінляндії. Його казкова і
затишна резиденція прикрашена яскравими
лампочками. Фінський Дід Мороз володіє
великою оленячої ферми і найулюбленішим
дітьми оленем Рудольфом. Коли Дід Мороз залишає свій будинок, щоб подарувати
людям свято, Рудольф і інші олені швидко доставляють її до місця призначення.
Опівночі фіни виходять на вулицю й масово запускають феєрверки. Потім вдома вони
ворожать на майбутній рік. Зазвичай це роблять на воску та олові.
Що стосується святкового столу, в порівнянні з різдвяним він досить скромний.
Новорічна вечеря — це домашні сосиски, салат з відвареної картоплі з маслом,
цибулею і оцтом і салат росоллі (rosolli), що нагадує вінегрет. З напоїв на новорічному
столі найчастіше з’являються пиво і шампанське.
В одному з міст Фінляндії — Кемі проходить
щорічний сніжно-льодовий фестиваль.
Поблизу цього міста розташований і сніжнокрижаний замок розміром 20 тисяч
квадратних метрів — гордість усієї країни.

