7 ЛЮТОГО

СВЯТА

День пам’яті святителя Григорія
Богослова

Свято ікони Божої Матері «Утамуй мої печалі»
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День червоного одягу

День польотів на місяць (мислимих і
немислимих)

ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ

Письменник Чарлз Діккенс
(Англія, 1812-1870)

Акушер-гінеколог, професор Григорій
Писемський (1862-1937)

7 ЛЮТОГО

Біофізик, основоположник геліобіології і
аероіоніфікації ("люстра Чижевського")
Олександр Чижевський (1897-1964)

Легкоатлет-стаєр , дворазовий
олімпійський чемпіон Володимир Куц
(1927-1975)

ІМЕНИНИ
Анатолій – схід сонця (гр.)
Борис – північний вітер (гр.)
Віталій – живучий (лат.)
Григорій – невсипущий (гр.)
12 держав-членів Європейських
спільнот підписали Маастрихтський договір,
основну угоду Європейського Союзу (1992)

Дмитро – плід земний (гр.)
Олександр – захисник людей (гр.)
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Народні прикмети та традиції

• 7 лютого належало робити добрі справи, та дякувати іншим за надане добро. Про

свою благодійність нікому не розповідали: «Господь і так бачить всі добрі справи».
Вірили, що чим більше добра вийде зробити в цей день, тим більше шансів
потрапити після смерті в рай. Хвалитися ж добрими справами не можна, інакше не
зарахують, та й на сім’ю можна через це накликати неприємностей. Ще 7 лютого
потрібно бути акуратними зі словами. Наші предки вважали, що все сказане в цей
день, збувається.
• Якщо на Григорія подарувати жінці квіти – це на щастя.
• Цього дня сильний снігопад означає, що буде рання осінь.
• Випадково розлили 7 лютого молоко – це на раптову радість.
• Якщо цього дня щебечуть весело синиці, це означає, що очікуються люті морози.
• Який день з ранку і до обіду, такою буде перша половина наступної зими.
• Погода з полудня до вечора повідомляє про другу половину зими.
• Сніг випав – наступна зима буде пізньою.
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• Капель дзвенить з дахів – до морозу.
• Синиця з ранку співає – до похолодання.

• Горобці расчірікалісь – чекай відлиги.
• Якщо в цей день ви розлили молоко, то чекайте радісних звісток. А ось розсипати

сіль – до конфлікту з близькою людиною.
• Людям, які народилися 7 лютого, слід носити хризоліт і обсидіан.

Заборони цього дня
• На Григорія Богослова не можна стригти волосся і нігті, тому що це може привести

до проблем, вирішити які буде непросто. А у того, хто плюне собі під ноги, не буде
вдалого шляху.
• Наші пращури вважали, що 7 лютого в жодному разі не можна ображати тварин,

морити їх голодом або бити, тому що можна накликати низку нещасть.
• Не рекомендується сьогодні виходити з дому без особливої необхідності та

займатися важкою фізичною працею.
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• Не можна цього дня говорити про погане та хвалитися добрими справами, а також

бажати комусь зла.

А чи знаєте ви, що…
Здавалося б, у наш час відкриттів і прогресу не повинно залишитися ніяких таємниць
і загадок − адже людство розвиває нові технології з неймовірною швидкістю. Однак
існує безліч невпізнаних таємниць, пов'язаних ще з древніми цивілізаціями.
Одна з таких загадкових пам’яток нашої
планети – Ньюгрейндж в Ірландії.
Незважаючи на те, що дорожні
будівельники випадково натрапили на
пам'ятник в 17 столітті, його дослідження
почалося лише через три століття. В
результаті розкопок виявився курган:
ідеально круглий, зі значним діаметром і
старіший від єгипетських пірамід. У центрі
археологи виявили гробницю.
Перебуваючи в ній у дні сонцестояння,
можна побачити астрономічний феномен − як промінь світла поступово заливає всю
камеру. Забобони ірландців свідчать, що це місце − вхід до країни ельфів і фей.
Доведено , що ця культова споруда збудована в 3000 році до нашо ери. Вона має
висоту 13.5 метра і діаметр 85 метрів.

