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СВЯТА

Міжнародний день гри на вулиці
Міжнародний день обіймів

День дотепних фраз

День алкогольної незалежності
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День бабусі (Польща)

Міжнародний день тренувальних штанів

ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ

Письменник, поет Євген
Гребінка (1812-1847)

Православний священик, богослов,
релігійний філософ, учений, поет Павло
Флоренський (1882-1937)
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Психолог, один із засновників
гештальтпсихології Вольфганг Келер
(Німеччина, США, 1887-1967)

У швейцарському містечку Мюррен
проходять перші гірськолижні
змагання зі слалому (1922)

Біохімік, Нобелівський лауреат 1964
року Конрад Блох (Німеччина, США,
1912-2000)

Італійські вчені оголосили, що Пізанська
вежа повинна впасти в 2151 році (1052)
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Агнеса – цнотлива (гр.)

ІМЕНИНИ

Григорій – невсипущий (гр.)

Антон – зустрічний (гр.)

Дмитро – землероб (гр.)

Василина – царствена (гр.)

Євген – шляхетний (гр.)

Віктор – переможець (лат.)

Єгор – захисник будинку (схід.)

Володимир – що володіє миром (слов’ян.)

Ілля – сила Господня (євр.)

Георгій – хлібороб (гр.)

Омелян – заздрісний (лат.)

Народні традиції та прикмети
• Якщо 21 січня добре прийняти й пригостити кумів, то діти будуть рости

здоровими і щасливими. Куми також мають обдаровувати своїх хрещеників.
Приносили рушник та мило, щоб дитина росла рум’яним і білим. Вважалося, що
якщо помити малюка таким милом, то це допоможе захистити його від пристріту і
хвороб. Ось така оригінальна прикмета!
• Вікна в будинку запітніли – до відлиги.
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• Якщо сьогодні собака спить у дворі, згорнувшись у клубок, значить настануть

холоди, а якщо каркає ворон – це до біди.
• Якщо на небі багато зірок, при цьому яскравий місяць, чекайте незабаром

морозних днів.
• По погоді 21 січня наші пращури передбачали погоду на серпень: якщо йшов сніг,

то останній місяць літа буде дощовим, а якщо день сонячний - серпень буде
жарким.
• За вітром визначали погоду: якщо з півдня дме, то влітку часто будуть грози.
• Якщо 21 січня заметіль, то в дорогу краще не вирушати, бо хуртовина на

Ємельянов день вважається особливо небезпечною.
• Наші пращури помітили, якщо у цей день погода буде непогожою, то й осінь буде

холодною.
• Іній на стогах – до дощового літа.
• Якщо за вікном мороз, то потеплішає нескоро.
• Людина, котра захворіла в цей день, – скоро видужає.
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• Якщо хлопець планує вступити в шлюб не з любові найближчим часом, йому варто

в цей день сильно напитися, щоб потім краще ладнати з дружиною, яка йому
немила.
• Людина, народжена 21 січня, відрізняється гарячим норовом. В якості талісмана їй

підходить бурштин.

Що не можна робити сьогодні
• У цей день суворо заборонено їсти перед дзеркалом, оскільки можна оніміти чи

розгубити всю свою красу.
• Не рекомендується сьогодні насміхатися над ближнім. Хто не послухається, з тим

станеться нещастя.
• Сьогодні заборонено, виходячи із дому, дивитися на сонце. Наші пращури вірили,

що темні сили можуть засліпити їх і увійти до оселі.
• Вважають, що від ранку до обіду 21 січня не можна займатися фізичною роботою

та домашніми справами, їх намагалися перенести на пообідній час.
• Ще не можна варити й пити кисіль - до небіжчика.
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• Не можна цього дня зловживати алкоголем і переїдати.
• Не варто нині сваритися з рідними та близькими.
• Не бажано сьогодні виходити з дому після заходу сонця.
• Не слід нині лінуватися та цілий день відлежуватися на ліжку.

А чи знаєте ви, що…
У слов’ян була неймовірна інтуїція в язичницькі часи. Деякі кажуть, що в слов’янських
віруваннях і міфах є дивовижна правда про світ. Можливо, те, як слов’яни описували
природу і людину, було наївним, але, як це не парадоксально, саме ця наївність сьогодні є
джерелом езотеричної сили, яка виходить з духовної спадщини наших предків.Кожен рік
складається з періодів, які управляються одним з богів. Людина, народжена під знаком
слов’янського божества, успадковує його якості і знаходиться під його заступництвом.
Варто запам’ятати їх і перевірити, наскільки описи окремих символів відповідають
характеристикам нашої особистості.

З 31 січня по 21 березня – бог Велес
з 22 березня по 16 квітня – богиня Дівія
З 17 квітня по 14 травня – бог Ярило
З 15 травня по 2 червня – богиня Леля
З 3 червня по 13 червня – богиня Кострома

Велес
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З 13 червня по 6 липня (крім сонцестояння 21 або 22 червня) –
богиня Додола
21 або 22 червня – Літнє сонцестояння – бог Купало
З 7 липня по 1 серпня – богиня Лада
З 2 по 28 серпня – бог Перун
З 29 серпня по 13 вересня – Мати Сира Земля
14-27 вересня – богиня Мокоша
З 28 вересня по 15 жовтня – бог Сварог
З 16 жовтня по 8 листопада – богиня Морена
З 9 по 28 листопада – бог Семаргл
З 29 листопада по 23 грудня – бог ЯщірЧорнобог (24 грудня –
30 січня)

Купало

Мокоша

