12 ЛЮТОГО

СВЯТА

Міжнародний день дітей-солдатів
(День Червоної руки)

Міжнародний день шлюбних агентств

Собор Трьох Святителів
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День сексуального та репродуктивного
здоров'я

Всесвітній день холангіокарциноми

ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ

Фізіолог, який відкрив червоні
кров'яні тіла Ян Сваммердам
(Нідерланди, 1637-1680)

Державний діяч, перший президент Сполучених
Штатів, батько-засновник США, головнокомандувач
Континентальної армії, учасник війни за
незалежність Північно-Американських штатів
Джордж Вашингтон (США, 1732-1799)
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Вперше виконано гімн «Боже ,
бережи кайзера» Йозефа Гайдна,
який став національним гімном
Австрійської імперії (1797)

В Уссурійській тайзі в горах Сіхоте-Алінь
на Далекому Сході о 10 год. 38 хв.
упав Сіхоте-Алінський метеорит (1947)

Підприємець, винахідник, один із
засновників автомобільної компанії Рено Луї
Рено (Франція, 1877-1944)

Гігієніст, професор Георгій Верич
(1947)
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ІМЕНИНИ

Василь – величний (гр.)

Максим – найзначніший (лат.)

Володимир – то, що володіє миром (слов.)

Пелагія – морська (гр.)

Григорій – бадьорий (гр.)

Петро – камінь (гр.)

Іван – Божа милість (гр.)

Степан – кільце (гр.)

Іполит - той , що розпрягає коней (гр.)

Федір – Божий дарунок (гр.)

Народні прикмети та традиції
• Швидку відлигу означає і іній на деревах у цей день, а також сніг, що падає

великими пластівцями.
• Сильний північний вітер на Василя Теплого за ясного неба означає наближення

сильного морозу.
• Якщо у цей день дикі тварини покидають ліс і приходять у село, забираються в

сади та городи, то ще очікуються сильні морози.
• Червоний місяць – до сильного вітру.
• Піднявся вітер – до сирого року.
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• Миші з-під лісової підстилки виходять на сніг – до відлиги.
• Кінь на землю лягає – до тепла або снігу.
• Сонце в хмару закочується – до бурану.
• Снігур скрипить – до снігу, хуртовини і сльоти.
• Вовки під житлом виють – до морозу.
• Якщо у цей день старе взуття виставити за двері, то у сім'ї цілий рік не буде

конфліктів та сварок.
• Люди, які народилися 12 лютого, опікують лісових звірів. В якості талісмана їм

підходить агат.

Заборони цього дня
• На Свято Трьох Святителів категорично забороняється шити, в'язати, ткати,

прясти, тобто, будь-яке рукоділля, інакше болітимуть руки.
• Краще не прати і не міняти постільну білизну цього дня, оскільки можна придбати

проблеми зі сном.
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• Не рекомендується цього дня одягати червоний одяг, вважається, що це дуже

агресивний колір і сьогодні люди, одягнені у червоне, можуть зібрати на себе весь
негатив.
• Не варто 12 лютого ходити в гості, а також не можна полювати. Краще сьогодні

взагалі в ліс не ходити, бо звірі у цей день "грають весілля" і їм краще не
потрапляти на очі.

А чи знаєте ви, що…
Найбільшим з усіх знайдених метеоритів вважається
той, що впав в Намібії близько 80 тисяч років тому. Його
вага склала більше 60 тонн. Небесне тіло було знайдено
недалеко від ферми Гоба-Уест в 1920 році. Власник
ділянки орав одне зі своїх полів і випадково наткнувся
на гігантський шматок заліза. Метеорит в своєму складі
має 84 відсотка заліза і на даний момент є
найбільшим самородком цього металу на Землі.
У 1987 році власник ферми пожертвував
державі свою ділянку і знаходиться на ньому
метеорит. Камінь має статус національного
пам'ятника і охороняється урядом Намібії.

