12 СІЧНЯ

СВЯТА

Всесвітній день доньки

День старанної роботи
День викрадань (слов.)
День поцілунку рудих

12 СІЧНЯ

День пам’яті святителя Макарія
День пам'яті мучениці Анісії Солунської

Берберський Новий рік (Алжир)

День фармацевта (США)
День молоді в Індії

12 СІЧНЯ

ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ

Скульптор Франсуа Дюкенуа
(Італія, 1597-1643)

Інженер, винахідник, творець
першого практично придатного і
комерційно вигідного двигуна
внутрішнього згоряння Етьєн Ленуар
(Бельгія, Франція , 1822- 1900)

Композитор, співак і диригент Степан
Давидов(1777-1825)

Вчений, академік, конструктор і організатор
виробництва ракетно-космічної техніки та
ракетної зброї СРСР, батько радянської
космонавтики Сергій Корольов (1907-1966)

12 СІЧНЯ

Центральна Рада прийняла
рішення про створення
української міліції (1917)

Співак та музикант, телеведучий і
кіноактор Сергій Минаєв (1962)

У Києві в академічному театрі опери та
балету УРСР ім. Т. Шевченка відбувся
перший в Україні концерт популярного
французького співака Іва Монтана(1957)

Акторка, режисерка, сценаристка і
телеведуча Рената Литвиновіа (1967)

12 СІЧНЯ

ІМЕНИНИ

Антон – супротивник (гр.)

Макар – блаженний (гр.)

Гедеон – володіє зброєю (євр.)

Марія – дарує вдачу воїну (схід.)

Данило – Божий суд (євр.)

Тимон – поважаючий (гр.)

Ірина – спокій на (гр.)

Феодосія – подарована Богом (гр.)

Лев – серце (євр.)

Ярина – бадьора (євр.)

Народні прикмети та традиції
• Сніг пішов – до похмурого літа.
• Південний вітер – до теплого літа і гарного врожаю.
• Західний вітер – в річках риби буде багато.
• Зірок на небі не видно – до зміни погоди.
• Сонячний день обіцяє потепління. Скоро з півдня прилетять перелітні птахи.
• Якщо в родині хтось захворів, то можна провести ритуал для його одужання.

Потрібно вийти на перехрестя і голосно сказати ім’я хворої людини.

12 СІЧНЯ
• Сни, що приснилися на 12 січня, вважаються віщими.
• Люди, які народилися 12 січня, будуть хорошими мисливцями і теслями. В якості

талісмана їм підходить опал.

Що не можна робити сьогодні
• Не можна вживати їжу з сіллю – до проблем зі здоров’ям.
•

Не варто піднімати речі на перехресті, інакше накличете на себе біду.

• Не можна займатися рукоділлям: в'язати, прясти, вишивати, шити, бо це принесе

нещастя.
• Також заборонено приймати подарунок від незнайомої людини.
• У цей день не можна пересуватися пішки на довгі дистанції. Ви можете змагатися

зі стихією, проте це не принесе успіх. Тож не наражайте себе на небезпеку.
• Також не варто обговорювати знайомих за їх спиною. Обставини можуть скластися

так, що ви пошкодуєте потім про це.
• Сьогодні не бажано мати справ з грошима. Перенесіть фінансові угоди на потім, а

над особистими витратами добре думайте перед їх здійсненням.

