14 СІЧНЯ

СВЯТА

Обрізання Господнє

День пам’яті Василія Великого

Свято віслюка

14 СІЧНЯ

Всесвітній день логіки

День одягання домашніх тварин (США)

День білосніжних птахів.

День кесаревого розтину (США)
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Фестиваль мистецтв м. Перт (Австралія)

Міжнародний фестиваль духовної
музики «Срібні голоси» (Латвія)

ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ

Географ і громадський діяч,
мандрівник Петро Семенов-ТянШанський (1827-1914)

Громадський і православний
церковний діяч, митрополит (від
1943 р.), мовознавець, історик
церкви, педагог, дійсний член
Наукового товариства ім. Тараса
Шевченка Іван Огієнко
(церковне ім’я – Іларіон)(18821972)
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Драматург-комедіограф
Василь Минко (1902-1989)

Архітектор , скульптор,
лауреат Шевченківської премії
Василь Гнєзділов (1922-1999)

Ендокринолог , патофізіолог, академік АМН
України та академік НАН України, організатор
і директор Інституту ендокринології та
обміну речовин Василь Комісаренко (19071993)

У Харкові Всеукраїнський центральний
виконавчий комітет затвердив «Положення
про радіотелеграфне агентство України РАТАУ» (1922)
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У Катеринославі відділ охорони праці губернської ради
профспілок виявив факти експлуатації дитячої праці на
численних підприємствах, коли діти у віці від 8 до 14
років за десятигодинну працю отримували зарплатню,
якої вистачало на придбання шматка макухи.
Ознайомившись з цими фактами, губвиконком
постановив оштрафувати підприємців, порушників
трудового законодавства і залучити їх до судової
відповідальності. (1922)

В США почав роботу перший
тоталізатор, який приймав
ставки на біга (1932)

Прозаїк, поет, публіцист, кінодраматург,
лауреат Шевченківської премії 1985 р.
Євген Гуцало (1937-1995)
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Надруковано вірш Костянтина
Сімонова «Чекай мене» (1942)

Акушер-гінеколог, професор Алла
Корнацька (1952)

ІМЕНИНИ
Взійшла на трон
королева Данії
Маргрете II.
Цікаво, що
королева
знаходиться поза
партійної політики
і не озвучує
особистих
політичних
поглядів (1972)

Василь – величний (гр.)
Григорій – бадьорий (гр.)
Емілія – старанна (лат.)
Єремія (Ярема) – піднесений Богом (євр.)
Платон – широкоплечий (гр.)
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Народні прикмети та традиції

14 січня – перший день нового року за старим календарем. Цей день відзначали в
давнину з особливим розмахом. Зустрічати Новий рік прийнято було в гостях у
старшого в роді. До нього увечері 13 січня приходили родичі і до ранку не
розходилися. Вранці кожен член сім’ї намагався встати раніше інших і піти до
криниці, джерела або річки, набрати води і вмитися їй. Вважалося, що хто це зробить,
той весь рік буде здоровим і бадьорим. Білоруси для новорічного вмивання в воду
клали срібні, мідні або золоті монетки. На стіл у формі хреста насипали насіння
різних зерен. Насіння покривали скатертиною і
сідали вечеряти. Першим подавали борщ, а після
нього свинину. Порося було прийнято ламати
руками. Господар забирав собі голову і роздавав
присутнім по старшинству шматки м’яса. Одного
з маленьких дітей садили під стіл, щоб хрюкав. В
Васильєв день односельці могли зайти в будь-яку
хату, де на столі стояв порося і покуштувати його.
За це вони давали грошей господареві, хто
скільки зможе.
Вранці 15 січня гроші відносили до церкви. Вважалося великим гріхом не
пожертвувати служителям церкви грошей або свинини. У цей день здійснювали
чотири обряди:колядування;засівання зерен;варення каші;ворожіння.
• Щоб фруктові дерева добре плодоносили, вранці з них сніг струшували.
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• Якщо в цей день іде дощ, то на Великдень буде сніг.
• Ожеледь на дорогах – до врожаю.
• Молодий місяць – до повноводдя навесні.
• Снігопад – до теплого літа.
• Відлига в цей день віщує холодну погоду влітку.
• Зоряна ніч – до багатого врожаю ягід.
• Завірюха і заметіль – до хорошого урожаю горіхів.
• Якщо вранці почався сніг, то зима сніжною буде, а весна – пізньою.
• 14 січня потрібно порадувати себе обновкою, тоді весь рік будеш в обновках

ходити.
• Бажання, загадане в ніч з 13 на 14 січня, обов’язково збудеться.
• Людина, народжена 14 січня, буде багатою. Як талісман їй підходить яшма.
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Що не можна робити сьогодні

• На Васильєв день гроші займати не можна, інакше весь рік в боргах будеш.

• Не можна посівати жінкам.
• 14 січня жінка не повинна заходити першою в будинок.
• Не можна рахувати дрібні купюри і монети – це обіцяє бідність.
• У цю дату не варто віддавати борги. Не можна позичати гроші, щоб не бути в

боргах весь рік.
• Заборонено займатися рукоділлям.
• Виносити сміття в цей день - погана прикмета.
• У цей день не можна лаятися і лихословити, думати про погане, оскільки як

зустрінеш Новий рік, так його і проведеш (нехай навіть мова йде про Старому
Новий рік).
• Варто відмовитися від жіночого товариства під час святкування Старого Нового

року, щоб обійти стороною нещастя.
• Крім того, не можна також згадувати старі образи, інакше весь рік буде поганим.

