27 СІЧНЯ

СВЯТА

Міжнародний день пам’яті жертв
Голокосту

День пам’яті рівноапостольної Ніни,
просвітительки Грузії

День танцю зі своєю тінню

27 СІЧНЯ

День сонячної кави (Ісландія)

День шоколадного торту(США)

ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ

Письменник, математик і філософ
Льюїс Керролл (Чарльз Доджсон)
(Англія, 18 32-1898)

Філософ, літературознавець, історик
літератури, фольклорист, педагог і
громадський діяч Володимир Лесевич
(1837-19054)
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Художник грецького походження,
педагог Архип Куїнджі (18421910)

Поетеса, авторка текстів багатьох
популярних пісень (як-то «Ты
меня любишь», «Мадонна»).
Римма Казакова (1932-2008)

Дисидент і правозахисник, педагог, мовознавець,
член-засновник Української гельсінської групи
Олекса Тихий (1927-1984)

Хірург, професор Олександр Жученко (1957)

Укладено міжнародний Договір
про принципи діяльності держав
з дослідження і використання
космічного простору, який
оголосив космос надбанням
всього людства і що встановив
заборону на розміщення в
космічному просторі ядерної
зброї (1967)
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Співачка, авітор пісень
Олена Ваєнга (1977)

ІМЕНИНИ
Агнія – непорочна (гр.)

Ілля – сила Господня (євр.)

Адам – червона людина (євр.)

Ісак - сміх (євр.)

Андрій – хоробрий (гр.)

Йосип – збільшений (євр.)

Аристарх – безсмертний (гр.)

Макар – блажений (гр.)

Веніамін – улюблений син (євр.)

Марко – молот (лат.)

Давид – коханий (євр.)

Ніна – перемога (лат.)

Іван – Божа милість (гр.)

Остап – стійкий (гр.)
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Народні прикмети та традиції

• Якщо у цей день вранці каркає ворона, значить буде хуртовина, а якщо занадто

рано співають півні - чекайте тепла.
• Сьогодні дерева вкрилися інеєм – це до тепла, а якщо небо затягнули білі хмари, то

буде холоднеча.
• Якщо у цей день сильний вітер, значить рік буде дощовим, а якщо зірки яскраво

мерехтять, то морози стануть ще сильнішими.
• Туман навколо місяця - до снігу.
• Якщо в морозний день почав йти сніг, то скоро потеплішає.
• Якщо сонце після заходу слід «стовпом» на небі залишило, то чекай затяжних

морозів.
• Якщо уві сні в ніч на 27 січня побачити корову або бика червоного кольору, то в

будинок може постукати смерть.
• Люди, які з’явилися на світ 27 січня, володіють даром лікування, як талісман їм

слід носити аметист. Камінь захистить їх від злих духів.
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Що не можна робити сьогодні

• Заборонено сьогодні байдикувати і довго спати, а також плакати, згадувати

минуле та сумувати.
• Не викидайте сміття і не позичайте нічого сусідам, щоб не винести з дому щастя.
• Не рекомендується в цей день робити стрижку, плести коси або фарбувати волосся

– це може призвести до розчарування та відлякати успіх.
• Цього дня бажано не затівати жодних сварок та скандалів, бо може прилетіти

нечиста сила та обрушиться на всіх, хто замішаний у конфлікті.

А чи знаєте ви, що…
Індійський гороскоп існує понад 5 тис. років, і він
відрізняється від звичного нам астрологічного
тим, що складається не тільки за Сонцем, але і по
інших видимих зірках. Можливо, саме тому його
опис вражає неймовірною точністю.
Не дарма індуси не виходять з дому без
прочитання прогнозу на день і… не будують
стосунки з людиною, не знаючи її знак.
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Мангуст. 11-23 січня
Мавпа. 24 січня — 5 лютого
Левиця. 6-18 лютого
Кінь. 19 лютого — 3 березня
Лев. 4-16 березня
Корова. 17-30 березня
Слониха. 31 березня — 12 квітня
Кінь. 13-27 квітня
Слон. 28 квітня — 10 травня
Вівця. 11-24 травня
Змій. 25 травня — 7 червня
Змія. 8-20 червня
Собака. 21 червня — 5 липня
Кішка. 6-19 липня

Пацюк. 16-29 серпня
Кіт. 2-15 серпня
Щур. 30 серпня — 12 вересня
Бик. 13-25 вересня
Буйволиця. 26 вересня — 9 жовтня
Тигриця. 10-22 жовтня
Буйвол. 23 жовтня — 5 листопада
Тигр. 6-18 листопада
Олениха. 19 листопада — 1 грудня
Баран. 20 липня — 1 серпня
Олень. 2-14 грудня
Пес. 15-27 грудня
Мавпа. 28 грудня — 10 січня

