13 ЛЮТОГО

СВЯТА

Всесвітній день радіо

Всесвітній день шлюбу

День жіночої дружби або День подруг

День народження кінокамери

13 ЛЮТОГО

Міжнародний день презирватива

День пам’яті мучеників Кира
та Іоанна

День пам'яті святителя Микити,
затворника Печерського

День солодких снів

13 ЛЮТОГО

ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ

У віденському музичному залі "Діана"
вперше виконано вальс Йоганна Штрауса
«На чудовому блакитному Дунаї» (1867)

Поет-пісісняр Ігор Шаферан
(1932-1994)

В Англії уряд дозволив жінкам бути
водіями таксі (1917)

Стоматолог, професор Анатолій
Грохольський (1932-2016)
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Тренер із фігурного катання
Тетяна Тарасова (1947)

Музикант, співак, актор, колишній
соліст біт-квартету «Секрет»
Максим Леонідов (1962)

ІМЕНИНИ
Віктор – переможець (лат.)

Клавдій – кульгавий (рим.)

Євдокія – прихільність (гр.)

Микита – переможець (гр.)

Іван – Божа благодать (гр.)

Никифор – побідоносець (гр.)

Ілля – сила Господня (євр.)

Опанас – горець (гр.)

Народні прикмети та традиції
• Якщо у цей день дрова в печі димлять і погано спалахують, значить очікується

потепління.
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• Ясна ніч 13 лютого означає сонячну погоду завтра.
• Якщо у цей день горобці утеплюють свої гнізда, значить буде холодно, а якщо ще й

ворони голосно каркають – очікується сильна хуртовина.
• На Микиту Пожежника дерева в інеї – вночі снігу не буде.
• Якщо сонце в колах, то буде хороший урожай.
• Білий вогонь в печі – до відлиги, червоний – до морозу.

• Слабка тяга в печі – на сиру погоду, сильна на мороз.
• Якщо птиці на морозі в снігу риються або співають біля будинку, буде сира погода.
• Якщо в цей день хитаються господарські будівлі, то, за повір’ям, на них катається

лісовик.
• Люди, які народилися 13 лютого, мають багату уяву. Вони люблять мистецтво і

можуть стати хорошими ремісниками. Їм слід носити аквамарин і нефрит.
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Заборони цього дня

• У цей день не рекомендується виходити ввечері з дому, оскільки можна стати

жертвою нечистої сили.
• У День Микити Пожежника, не можна спалювати непотрібні речі і щось

підпалювати, інакше - удача і щастя відвернуться від Вас.
• 13 лютого не можна залишатися байдужими до нужденних, а також не

рекомендується цього дня скандалити та сваритися.
• Також не варто працювати з гострими предметами - можете травмуватися.
• Вважають, що на Микити не можна підмітати у будинку, адже так можна вимести

все щастя і добробут.

А чи знаєте ви, що…
Найкрасивіше гніздо – у вівчарникапересмішника . Він в’є собі гніздечко у вигляді
гарного мішка в гущавині черемшини, набиває
його листям пирію, рослинним пухом, а для
прикраси вплітає кольорові шерстинки.

