29 СІЧНЯ

СВЯТА

Міжнародний День мобілізації проти
загрози ядерної війни

День поклоніння чесним веригам
святого апостола Петра

Свято пазлів та головоломок
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День скнари (США)

Фестиваль гурманів (Швейцарія)

ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ

Композитор, основоположник
французького жанру «великої
опери» Даніель Обер
(Франція,1782- 1871)

Письменник, поет та журналіст Антон
Шабленко (1872-1930)
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Актриса Любов Орлова
(1902-1975)

Письменниця, есеїстка, сценаристка,
поетеса, психологіня , Нобелівська
лауреатка 2018 року Ольга Токарчук
(Польща, 1962)

У Лондоні відкрили «Park Lane Hotel» —
перший готель, у кожному номері якого
була ванна кімната (1927)

В Україні зареєстровано Всеукраїнське
об'єднання «Просвіта» (1992)
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ІМЕНИНИ

Георгій – хлібороб (гр.)

Максим – найбільший (лат.)

Зосим – життєвий (гр.)

Неоніла – новенька (гр.)

Іван – Божа милість (гр.)

Нестор – мудрий (гр.)

Леоніла – левиця (лат.)

Петро – твердиня (лат.)

Народні прикмети та традиції
• Якщо цього дня мете заметіль, це означає, що літо буде дощовим і буде багато

трави.
• Якщо на Петра на заході червоне сонце, то наступний день буде сонячним і

морозним.
• Курка стоїть на одній нозі – до морозу.
• Якщо морозно в цей день, літо буде спекотним.
• Якщо ніч напередодні 29 січня була місячною і в небі яскраві зірки, то рік обіцяє

бути врожайним.
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• Якщо в коморах житнього хліба більше половини залишилося, буде хороший

урожай.
• Заметіль на Петра – до дощового літа.
• Північний вітер – до морозів і похолодання.
• Якщо на заході сонце в червоне світло забарвлене, то наступний день буде

морозним і сонячним.
• Сновидіння, що приснилися цієї ночі, а також днем 29 січня вважаються віщими.

Якщо в цей час вам наснився поганий сон, то, перш ніж опустити ноги з ліжка,
скажіть: «Куди ніч, туди й сон».
• До речі, в народі збереглося ще одне повір'я вважається, що в Петрів день можна

зазирнути у майбутнє й отримати відповіді на які не дають спокою питання.
Для цього потрібно перед сном, подумки чітко сформулювати питання, тоді є
ймовірність, що відповідь прийде уві сні в ту ж ніч.
•

Люди, які народилися 29 січня, славляться хорошими господарями. Вони вміють
наживати багатство. Їх камінь агат.
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Що не можна робити сьогодні

• Цього дня заборонено вживати грубі слова у своїй мові, лаятися та конфліктувати.
• 29 січня не можна прати, ткати, прясти та працювати гострими предметами, які

нагадують зуби вовка.
• Сьогодні строго заборонено відмовлятися від пригощань, особливо від хліба,

оскільки в майбутньому можуть виникнути фінансові труднощі.
• В цей день не можна ображати домашніх тварин і худобу, покровителем яких, як

вважалося, є апостол.
• Сьогодні краще не виносити сміття з хати, бо можна разом з ним і винести власне

щастя.
• Не слід битися, навіть стукати когось заради забави
• Не рекомендується без праці проводити час до заходу сонця.

А чи знаєте ви, що…
Тібетський гороскоп налічує 12 знаків. Належність до того чи іншого знаку
визначається в залежності від року народження.
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Яскравий повітряний змій -роки 1940, 1952, 1964, 1976, 1988, 2000,2012
Кобра -роки 1941, 1953, 1965, 1977, 1989, 2001, 2013
Зберігач вогню – роки 1942, 1954, 1966, 1978, 1990, 2002, 2014
Джерело чистої води -роки 1943, 1955, 1967, 1979, 1991, 2003, 2015
Нефритова колона -роки 1944, 1956, 1968, 1980, 1992, 2004, 2016
Металевий гонг -роки 1945, 1957, 1969, 1981, 1993, 2005, 2017
Озерна черепаха -роки 1946, 1958, 1970, 1982, 1994, 2006, 2018
Шкіряний браслет -роки 1947, 1959, 1971, 1983, 1995, 2007, 2019
Чорний буйвол -роки 1948, 1960, 1972, 1984, 1996, 2008, 2020
Новий місяць -роки 1949, 1961, 1973, 1985, 1997, 2009, 2021
Спекотне сонце -роки 1950, 1962,1974, 1986, 1998, 2010, 2022
Чернець у супроводі мавпи -роки 1951, 1963, 1975, 1987, 1999, 2011, 2023

