26 СІЧНЯ

СВЯТА

Всесвітній день екологічної освіти

Міжнародний день митника

День випадкових напрямків
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ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ

Створена бібліотека Конгресу США.
Бібліотека Конгресу США, понад 35
мілійонів книг (1802)

Мічиган став 26-м штатом США (1837)

Поет і громадський діяч, перший голова
Спілки радянських письменників України
Іван (Ізраїль) Кулик (1897-1937)

Патофізіолог, ендокринолог,біолог,
психолог, основоположник вчення про
стрес Ганс Сельє (Канада, 1907-1982)
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Хімік, професор, академік НАНУ
Валерій Кухар (1942-2017)

Нейрохірург, нейротрансплантолог,
академік НАМНУ та НАНУ, професор
Віталій Цимбалюк (1947)

ІМЕНИНИ
Єлизар – допомога Бога (євр.)

Опанас – горець (гр.)

Єремія– Бог піднесе (євр.)

Пахом – кремезний (гр.)

Максим – найбільший (лат.)

Петро – камінь (гр.)

Никифор – переможець (гр.)

Юхим – бадьорий (гр.)

Никодим – переможець народів (гр.)

Яків – стріла успіху (схід.)
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Народні прикмети та традиції

У Яремин день у селян в особливій пошані були дрібні
домашні тварини – собаки і кішки. В цей день говорили:
«Ярема на печі сидить, а кішка в грубці». З кішками в
простолюдді було пов’язано чимало прикмет і
забобонів. Вважається, що ці тварини найчутливіші до змін погоди. Крім цього, їм
приписують властивості передбачити різні події в будинку, наприклад, якщо кішка
вмивається, то слід чекати гостей. Цікаво, що подібні прикмети є практично у всіх
народів. Вважалося, що якщо в будинку є хворий, то щоб він швидше видужав, його в
Яремин день потрібно посадити на місце, де любить лежати кішка. Щоб дитина
протягом року швидко засинала і міцно спала ночами, увечері на Ярему, перш ніж
покласти малюка спати, в його колисці повинна побувати кішка. А ось хто на Ярему
поруч з кішкою засне, той розум втратить.
• Якщо ліс тріщить, то мороз протримається ще довго.
• Якщо ліс шумить, очікується сніг та відлига.

• Коло навколо місяця – до хуртовини.
• Слабка тяга в печі – до тепла, сильна – до морозу.
• Синиця біля вікна щебече – до ранньої весни.
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• Кішка мордочку ховає – до морозу, лиже лапу – до

сонячної погоди, по мостинам катається – до тепла.
• Кішка шкребе кігтями підлогу – до хуртовини, стіну –

до негоди.
• Котик вгору животом лягає і потягується – до тепла.
• Кішка сіла на підвіконня і дивиться у вікно – до відлиги.
• Собака лежить, згорнувшись калачиком, – до холодів, витягнулася – до тепла.
• Хто в цей день подасть сім милостинь, тому простяться сім гріхів.
• Сни побачені в ніч з 25 на 26 січня, а також днем 26 січня – порожні, не варто

надавати їм значення.
• Люди, які народилися 26 січня, – домосіди. Їх камінь халцедон.

Що не можна робити сьогодні
• У цей день необхідно уникати спілкування з незнайомцями, оскільки вони можуть

бути не тими, за кого себе видають.
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• Заборонено сьогодні говорити неправду та лестити, а ще не можна конфліктувати

та звертати увагу на своїх кривдників.
• Цього дня потрібно пробачити своїх кривдників, і не вплутуватися в нові сварки.

Не пліткуйте, не розносьте неправдиві чутки, намагайтеся говорити у справі.
• Наші пращури вважали, що цього дня не можна кривдити кішок (сім років удачі не

бачити) і не варто умиватися до 13-ої години дня.
• У цей день не рекомендується позичати сіль, хліб та дрібні гроші, оскільки можна

накликати бідність.

А чи знаєте ви, що…
Грецький гороскоп – явище досить мало вивчене. Якщо
придивитися, гороскоп по грецьким богам також
заснований на зодіакальному колі, тільки замість знаків
зодіаку використані 12 олімпійських богів. Прочитайте і,
можливо, взнаєте себе або близьку людину в наданому
нижче дописі.
АРЕС (21 березня – 20 квітня) Арес (у римській
міфології Марс) – бог війни, син Зевса і Гери, коханий
Афродіти, від якої мав дітей (Гармонію, Ероса,
Фобоса і Дэймоса).
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ГЕСТІЯ (21 квітня – 20 травня) Гестія (у римській міфології їй
відповідає богиня Веста) – сестра Зевса і хранителька
незгасимого вогню, богиня домашнього вогнища і затишку.
ГЕРМЕС (21 травня – 21 червня)Гермес (у римській міфології
відомий як Меркурій) – син Зевса, вісник богів, покровитель
мандрівників, пастухів і навіть злодіїв (його називали богомпройдохой), бог красномовства і дипломатії, торгівлі і прибутку.

Гестія

ГЕРА (22 червня – 22 липня)Гера (у римській міфології – Юнона) –
цариця богів, дружина верховного бога Зевса, покровителька
шлюбу, охороняє мати під час пологів. Наймогутніша з богинь
Олімпу, однак і вона підкоряється волі свого чоловіка Зевса.

Аполлон

АПОЛЛОН (23 липня – 23 серпня) Аполлон (у римській міфології –
Феб) – один з найулюбленіших синів Зевса, цілитель і віщун,
покровитель мистецтв.

АФІНА (24 серпня – 23 вересня) Афіна Паллада (у римській
міфології їй відповідає Мінерва), що з’явилася на світ з
голови свого батька Зевса в повному озброєнні, – богиня
мудрості і знань, покровителька мистецтв і ремесел.
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АФРОДІТА (24 вересня – 23 жовтня)Прекрасна Афродіта (у римській міфології їй
відповідає Венера), що з’явилася на світ з морської піни, – богиня любові і краси,
справжня муза, перед якою схилялися, і якій поклонялися художники і поети.
АЇД (24 жовтня – 22 листопада) Аїд (або Гадес, у римській міфології йому відповідає
Плутон) – похмурий правитель підземного світу, царства мертвих, найстарший син
Кроноса і Реї, викрадач Персефони.

ЗЕВС (23 листопада – 21 грудня) Зевс (у
римській міфології йому відповідає Юпітер)
– верховний бог над богами всіма,
низвергший в Тартар свого батька, титана
Кроноса. Зевс викликає не тільки повагу і
поклоніння, але і благоговійний жах.
ГЕФЕСТ (22 грудня – 20 січня) Гефест (у римській міфології – Вулкан) – бог вогню,
покровитель ковальства.
АРТЕМІДА (21 січня – 19 лютого) Артеміда (у римській міфології їй відповідає богиня
Діана) – богиня-діва, богиня полювання, суперниця чоловіків. Вона зображувалася з
цибулею і стрілами, іноді з півмісяцем на голові.
ПОСЕЙДОН (20 лютого – 20 березня) Посейдон (у римській
міфології йому відповідає Нептун) – володар моря, син
Кроноса і Реї, в руках його тризуб. Посейдон чимось
схожий на Зевса, та й сам він вважає себе рівним Зевсу. Він
сильний, владний, йому підкоряються моря, і в гніві він
справді страшний.

