4 ЛЮТОГО

СВЯТА

Міжнародний день людського братерства

День пам'яті преподобного Макарія
Жабинського

День пам'яті святого апостола Тимофія
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Свято гарного настрою

День чудесних диваків

День неандертальця
День народження гумових калош
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ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ

Алхімік, винахідник європейської
порцеляни Йоганн Беттгер
(Німеччина, 1682-1719)

Скульптор, графік, один з найцікавіших
дизайнерів XX століття Фукуда Сіґео
(Японія, 1932-2009)

Терапевт, професор Тимофій
Глухенький (1902-1980)

В Австралії знайдено найбільший в
світі чорний опал «Володарка
Гленгаррі» (1520 карат) (1972)
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ІМЕНИНИ

Гаврило – моя міць-Бог (євр.)

Макар – щасливий (гр.)

Георгій – хлібороб (гр.)

Микола – переможець народів (гр.)

Еммануїл – з нами Бог(євр.)

Петро – скеля (гр.)

Іван – дар богів (євр.)

Тимофій – богобоязливий (гр.)

Йосип – прибуток (євр.)

Юхим – благочестивий (гр.)

Леонтій – левиний (гр.)

Яків – він іде слідом (гр.)

Народні прикмети та традиції
• Якщо у цей день почалася хуртовина, то вона може тривати цілий тиждень, а

велика кількість снігу принесе хороший урожай зернових.
• На Тимофія морозні візерунки на вікнах розташовані вертикально – це до морозів,

а горизонтально чи під кутом – до потепління.
• Якщо опівдні сонце видно, весна буде рання.
• Мете заметіль – весь тиждень заметільний буде.
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• Якщо на вулиці мороз, а вдома скло запотіло, чекайте на потепління.
• Якщо в бджолянику бджоли ледь чутно гудуть – переносять зиму легко.

Неспокійне гудіння вказує на проблеми бджолиної сім’ї.
• Снігопад в Тимофєєв день віщує багатий урожай влітку.
• Сни, котрі приснилися з 3 на 4 лютого, вважаються віщими.
• Людям, які народилися 4 лютого, властива суворість. Їм підходить аквамарин.

Заборони цього дня
• Цього дня не можна виносити сміття з дому, разом із ним можна винести своє

щастя.
• Не рекомендується 4 лютого пересаджувати кімнатні рослини та робити ремонт, а

також ходити у лазню.
• Краще сьогодні не вирушати у далеку дорогу та виходити з дому з непокритою

головою.
• Заборонено у цей день робити манікюр та педикюр, а також стригти волосся.

