17 СІЧНЯ

СВЯТА

День дитячих винаходів
(День творчості і натхнення)

День канатної дороги

Міжнародний день наставництва

День задобряння телефонного
божества
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Ту-Бішват — Новий рік дерев у
єврейському народному календарі

День молочних продуктів (Таїланд)

ЦЕЙ ДЕНЬВ ІСТОРІЇ

Папський престол повернувся в
Рим. Ватикан став резиденцією
Папи Римського (1377)

Науковець, творець аеродинаміки як
науки, основоположник сучасної гідро- і
аеромеханіки Микола Жуковський (18471921)
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Бандурист, композитор, диригент,
громадський діяч на еміграції Гргорій
Китастий (1907- 1984)

Санітарний лікар, професор
Юрій Думанський (1932)

США придбали в Данії за 25 млн.
доларів Віргінські острови (1917)

Боксер, чемпіон Олімпіади 1960 у
напівважкій вазі, він став чемпіоном світу
серед професіоналів у важкій вазі в 1964,
єдиний хто вигравав цей титул тричі
Мухамед Алі (США, 1942-2016)
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Акушер-гінеколог, хірург, професор
Микола Золотухін (1942)

Професійний боксер
Олександр Усик(1987)

Кіноактор Джим Керрі (США, 1962)

Створена Рада жінок України (1987)
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ІМЕНИНИ

Аристарх – найвищий начальник (гр.)

Лука – світлий (лат.)

Архип – вершник (гр.)

Марко – молоток (гр.)

Зосим – спроможний жити (гр.)

Остап – міцний (гр.)

Карпо – плід (гр.)

Панас - безсмертя (гр.)

Кіндрат – широкоплечій (гр.)

Прохор – заспівувач (гр.)

Климентій – милосердний (лат.)

Юхим – благочестивий (гр.0

Народні прикмети та традиції
• Місяць світить яскраво і небо усипане яскравими зірками, отже, завтра буде ясний

морозний день.
• Якщо цього дня низькі хмари над головою, це означає, що дуже скоро буде сильна

холоднеча.
• Вважають, що почутий у цей день крик лисиці, віщує негоду.

• Безхмарне небо – до затяжних морозів.
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• Якщо вранці туман, то в цьому році буде хороший урожай зерна.

• Якщо на 17 січня випадає повний місяць, і стоїть ясна погода, значить, навесні буде

сильна повінь.
• Снігопад 17 січня означає, що будуть добре роїтися бджоли, а якщо при цьому

дерева будуть повністю засніжені, то бджоли багато меду носитимуть.
• Якщо на деревах лежить багато снігу – у бджолярів буде вдалий рік, і вийде

зібрати багато меду.
• Вранці туман – до урожаю ярих.
• Захід сонця червоного кольору - до сильного вітру.
• Якщо небо в цей день безхмарне, то потужні морози стоятимуть ще досить довго.
• Чисте небо і повний місяць у Феоктистів день – до сильної повені.
• Слабка тяга в печі – до сирої погоди, сильна – до морозу.
• На столі повинен бути мед.
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• У цей день можна дізнатися збудеться ваше бажання чи ні. Для цього потрібно

ввечері вийти на вулицю і подивитися на зоряне небо.Якщо ківш великої
ведмедиці знаходиться праворуч, то бажання збудеться. Дівчині побачити
праворуч чумацький шлях – до заміжжя.
• Наші пращури були упевнені, що якщо з іконою і молитвою цього дня обійти

навколо будинку, то його покинуть злі духи, які вводять людину в гріх. Тільки
треба пам'ятати: допоки
проводиться обряд, у будинок не можна нікого впускати
.
та розмовляти з членами сім'ї

Що не можна робити сьогодні
• Не можна нікому розповідати поганий сон, який сьогодні приснився, інакше він

збудеться.
• Не варто вирушати в далеку дорогу і подорожувати.
• Краще з дому не виходити без оберега.
• Невдалий день для риболовлі і будь-яких городніх робіт.

• Ще не можна 17 січня підглядати та підслуховувати.
• У цей день нікому не можна міняти роботу. Подумайте про звільнення пізніше.
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• Також сьогодні не можна розповідати про свої плани всім підряд, тож тримайте

своїми наміри при собі.
• Не варто розповідати, скільки у вас грошей, брати в борг або давати комусь, а ще

нічим не хваліться.
•

Постарайтеся не викидати залишки зі столу, частину можна віддати бідним, а
решту – тваринам або птахам.

А чи знаєте ви, що…
У давні часи основою слов’янської віри була
енергетична зв’язок всього сущого у Всесвіті.
Стародавні слов’яни мали власну систему
літочислення. Ще до появи першого Зодіакального
гороскопу використовували палати слов’ян за датою
народження, основою яких була зв’язок між характером людини і періодом його
народження. У давні часи люди використовували старослов’янську календар, в основі
якого було поняття поділу часу на літа, місяця, тижні і дні, що приблизно нагадує
сучасну календарну систему. Початком року був день осіннього рівнодення — 22
вересня. Згідно язичницьких вірувань, він наділений потужною енергетикою і є
хорошим днем для будь-яких починань. Для древніх слов’ян число 16 було
сакральним, що пояснює використання шестнадцатиричной системи. Коло Життя, т.
Е. Повний оборот енергій у Всесвіті, відбувався протягом 144 років: 16 малих кіл, що
проходять через енергію 9 стихій
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У ті часи поняття Літо означало рік, що складається з 3 періодів:осінь;зима;весна.
Літо тривало всього 9 місяців, т. Е. По 3 місяці на кожен період. На відміну від
сучасного календаря, місяць включав в себе 40 або 41 день.
Тиждень складалася з 9днів:
понедельнік’;вторнік’;трітейнік’; четверг’; п’ятниця; шестіца; седмиця; осміца;
тиждень.
Особливістю такої системи було те, що 2 дні людина працювала, а кожен третій
відпочивала. Особливе значення в цій системі мають місяці, тому що кожен
пов’язаний з тією чи іншою божественною силою, що переважає в це період:
Перший місяць літа називається Рамхат’. У народі його вважають місяцем
божественного початку.
Другий місяць — Айлет’, коли люди приймають дари від своїх богів, збирають
врожай.
Бейлет’ — це мирний місяць, коли з’являється перший сніг.
Гейлет’ — місяць заморозків, вітрів і снігових хуртовин, мінливої погоди.
П’ятий місяць — Дайлет’. У цей період природа починає прокидатися після затяжних
морозів.
Одним з найбільш важливих вважали місяць Елет’,
коли виробляли перші посіви.
Вейлет’ — місяць вітряної погоди.
У восьмий місяць Хейлет’ наступала пора, коли люди
збирали перші дари богів: фрукти, ягоди та ін.
Завершальним Літо є місяць Тайлет’.

