22 СІЧНЯ

СВЯТА

День пам'яті святого пророка Самея

День пам'яті святителя Филипа, чудотворця

День попкорна
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День провітрювання блокнотних записів

День дідуся (Польща)

День танцю «Семи вуалей»

День чоловіка (Ісландія)
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ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ

Громадсько-політичний діяч, Президент УНР в
Конструктор, творець «Миражів»
Марсель Дассо (Франція,1892- 1896) екзилі Микола Лівицький (1907-1989)

Гастроентеролог, професор, випускник
ДДМУ (1932) Олександр Губергріц
(1912-1989)

Поет Юрій Левітанський (1922-1996)
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В Англії проведено по радіо перший в
історії репортаж про футбольний матч
(1927)

22-23 січня відбувся I Всесвітній конгрес
українців (1992)

Лікар, професор Анатолій
Завальнюк(1937-2017)

Свято Пампуха
(фестиваль пампушок) (Львів)
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Міжнародний фестиваль –
конкурс м’ясників «Диснотор»
(с.Геча, Закарпаття)

Музичний фестиваль «Різдвяний
фестиваль в Одеській опері»

ІМЕНИНИ
Антоніна – супротивниця (лат.)

Павло – іде своїм шляхом (схід.)

Євстрат – постійний (гр.)

Пахом – кремезний (гр.)

Захар – провісник весни (схід.)

Петро – скеля (гр.)

Никандр – переможець (гр.)

Пилип – любитель коней (гр.)
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Народні прикмети та традиції

• Якщо сьогодні худоба, яка була випущена у двір, прагнутиме назад у стійло,

значить буде холодно або буде снігопад.
• Якщо 22 січня день буде сонячним, то можливо буде дуже хороший урожай.
• Наші пращури вважали, що морози стануть сильніші, якщо цього дня верхівки

дерев заполонять ворони та галки, а якщо птахи розташувалися на снігу - можна
чекати тепла.
• Якщо у цей день кішка дряпає підлогу, то настануть сильні хуртовини та вітри,

також якщо кішка багато п'є води, значить буде негода.
• Ворони і галки сидять на верхівках дерев – до морозів, на снігу – до відлиги.
• Кішка на піч залазить – до похолодання, лежить догори черевом – до потепління,

точить кігті об дерево ‒ до вітряної погоди, спить цілий день – до тепла.
• Собака спить, згорнувшись клубком – до холодів.
• Людина, народжена 22 січня, має дар мирити ворогуючих людей. Як талісман їй

слід носити алмаз.
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Що не можна робити сьогодні

• У цей день не можна пришивати ґудзики, бо згодом буде дуже важко позбутися

старих проблем.
• Категорично заборонено 22 січня когось висміювати. Не можна цього робити

навіть жартома, тому що це може привести до біди та нещастя.
• Рекомендують у цей день відмовитись від спиртних напоїв та азартних ігор.
• Сьогодні не можна байдикувати або працювати, спустивши рукави - можна

накликати на себе невдачі та хвороби.

А чи знаєте ви, що…
Вікінги по вірі були язичниками. Вважалося, що кожен бог керує своїм місяцем. Але
на відміну від традиційних гороскопів, в яких покровитель знака ділиться з людиною
своїми якостями, в гороскопі вікінгів бог володів певними символами. Поклоняючись
їм, можна викликати прихильність божества.
21.03 - 20.04 – Місяць бог а Одіна
Один - верховний бог у давніх вікінгів, він наділений рисами
могутнього шамана або мудреця, це бог війни, господар Вальхалли.
Одін має двох вірних слуг - двох чорних ворон, які літають по світлу і
приносять богові звістку з усього світу. Тому чорний - магічний колір
для народжених в період з 21.03 по 20.04. Згідно з стародавніми
вікінгами, володіючи талісманом чорного кольору або просто носячи
чорний одяг, можна завоювати розташування Одіна.
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21.04 – 20.05. Місяць бога Тора
Тор - один з головних богів у давніх вікінгів, це бог грому, бурі та
родючості. Тор активно бореться зі злом. Зображувався богатирем з
кам'яним молотом. Молот символізував працю, роботу, активну
діяльність. Саме в цей період, з 21.04 по 20.05, у землеробів йшли всі
основні роботи з землею. Тому місяць прийнято вважати активним і
родючим.
21.05 – 21.06. Місяць бога Тіра
Тир народжений Сонцем, тому активно бореться з
несправедливістю. Він суворий, але справедливий.
Символом бога Тира вікінги вважали меч, необхідний для
його вічної боротьби зі світовим злом. Тому меч - ваш
талісман, майте його вдома або носіть у вигляді
зображення на тілі, і тоді боги стародавніх вікінгів будуть
вам у всьому допомагати.
22.6 – 22.7. Місяць бога Бальдра
Бальдр - бог любові і добра, син Одіна. Загинув від стріли, пущеної
сліпим богом Хедом. Згідно з легендою, як наслідок цієї смерті весь
світ і всі боги загинули, але потім знову відродилися оновленими.
Символ бога Бальдра - гілка омели. Закохані, які хоча б раз
поцілуються під омелою, будуть щасливі все життя. Омелу можна
замінити бояришником. Носіть гілочку від цих чагарників з собою, і
тоді вам весь час буде супроводжувати удача. (далі буде)

