10 СІЧНЯ

СВЯТА

Всесвітній день метро

Домочадців день (Різдвяний м'ясоїд)

День пам’яті святого апостола Никанора
День навчання танцям пінгвінів
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День своєрідних людей

День вуду (Бенін)

День подяки кімнатним рослинам (США)

День повноліття (Японія)
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ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ

Годинникар, винайшов спіраль
особливої форми Авраам Бреге
(Франція, 11747-1823)

Компанія Ford Motor Company почала
виробництво автомобілів моделі Jeep
(1942)

В Бомбеї(Індія) , вперше в світі
Володимир Хавкін зробив собі
прививку чуми при свідках (1897)

Стенфордський університет об’явив що
його вчені виділили вірус полімієліта
(США,1947)
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ІМЕНИНИ

Агафія – шляхетна (гр.)

Дорофій - дар Божий (гр.)

Аркадій – пастух (гр.)

Корнелій – кизил (лат.)

Вавило – повстанець (євр.)

Леонід – щедра душа (схід.)

Гликерія – солодка (гр.)

Никодим – неповинна кров (євр.)

Гнат – невідомий (рим.)

Олександр – захисник людей (гр.)

Домна - господиня (лат.

Юхим – вітер великої мрії (схід.)

Народні прикмети та традиції
10 січня в народному календарі називають Різдвяний
м’ясоїд. Цей день не відноситься до категорії великих
свят, але й звичайним його теж назвати не можна. З 10
січня на столі наших предків з’являлися м’ясні страви. Ще на початку місяця вони
забивали худобу, а значить, свіжого м’яса було вдосталь. 10 січня по традиції все
робили дружно і разом – і по господарству займалися, і за стіл сідали. Селяни
вважали, що сім’я – найдорожче, що є у людини. Тільки в колі близьких, вона посправжньому сильна і може добитися великих успіхів. Цього дня можна укладати
шлюби. Кажуть, що якщо посвататися у цей день, то пара буде жити довго і щасливо.
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Якщо на Різдвяний м’ясоїд до вас прийдуть колядники, то обов’язково їх впустіть і
почастуйте чимось смачним. Їх візит принесе вам здоров’я і благополуччя, а також
захистить будинок від пристріту і псування.
• Якщо на скиртах є іній, то літо буде дощовим.
• Густий іній або снігопад – до хорошого врожаю хліба.
• Якщо відволожилася сіль, буде негода.
• Заметіль в цей день – до холодного і дощового літа.

• Горобці весело цвірінькають – скоро потеплішає.
• Собака вийшла з будки і лягла на сніг – до хуртовини.
• Якщо кішка весь день спить або з неба валять великі пластівці снігу, то скоро

потеплішає.
• Безвітряна погода і іній на деревах обіцяють вдалий і урожайний рік.
• Справа, зроблене всією сім’єю 10 січня, принесе плоди в майбутньому і зробить всіх

щасливими.
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• Щоб в сім’ї завжди був мир і спокій, дістаньте четвергову сіль і додайте її в

приготовані страви.
• Чоловік, народжений 10 січня, стане хорошим сім’янином і дбайливим господарем.

Він буде тягнутися до сімейного вогнища. В якості талісмана йому підходить
халцедон.

Що не можна робити сьогодні

• Не можна пришивати ґудзики – інакше не позбудетеся від старих проблем.
• Не можна лаятися та сваритися одне з одним.
• Не можна 10 січня підглядати та підслуховувати.
• Також у цей день заборонено брехати.

