15 ЛЮТОГО

СВЯТА

День комп’ютера

Всесвітній день православної молоді

15 ЛЮТОГО

День вшанування операційної медичної
сестри

Міжнародний день синдрому Ангельмана

Міжнародний день дітей, хворих на рак

День обізнаності про холостий спосіб
життя (День самотності)

15 ЛЮТОГО

День бегемота

День зав’язування вузликів на щастя

ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ

Вийшло перше в Росії керівництво про
правила доброго тону й поведінки в
товаристві "Юности честное зерцало, или
Показание к житейскому обхождению,
собранное от разных авторов« (1717)

Громадський діяч, проповідник,
засновник адвентизму Вільям Міллер
(США, 1782- 1849)
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Виробник фортепіано, винахідник
сучасного рояля та засновник
відомої фірми "Steinway & Sons"
Генрі Стейнвей (США, 1797-1871)

Відправлено перший вантаж
замороженого м’яса з Нової
Зеландії до Англії (1882)

Ювелір, засновник компанії Tiffany & Co
Чарльз Тіффані (США, 1812-1902)

Фізик Фердинанд Браун уперше
опублікував схему осцилографа
(Німеччина, 1897)
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Відкриття Берлінського метро (1902) Відчинила двері Вінницька публічна
бібліотека ім. Гоголя, зараз — Вінницька
ОУНБ імені К. А. Тімірязєва (1907)

Ґульєльмо Марконі розпочав регулярну
трансляцію радіопередач із Ессекса
(Англія, 1922 )

Перше відкрите засідання
Міжнародного суду в Гаазі
(Нідерланди, 1922)
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Біохімік, професор Володимир
Кулинський (1932)

У Києві видано перший том
першого повного зібрання творів
Івана Котляревського (1952)

Актор Олексій Макаров(1972)
Невролог, професор Віталій Губенко (1957)
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Гуль Мохаммед, занесений в книгу
рекордів Гіннеса як найменша людина,
про який коли-небудь було що-небудь
відомо – 57 см (Індія, 1957-1997)

Співачка, композитор, продюсер, поетеса
Maruv (Попелюх-Корсун Ганна) (Павлоград,
1992)

ФЕСТИВАЛІ 2022

Небесних ліхтариків (Тайвань)

Такеучі (Японія)

15 ЛЮТОГО

ІМЕНИНИ

Василь – вільний політ орла (схід)

Народні прикмети та традиції
Стрітення (15 лютого) — найважливіше свято в церковному календарі лютого. На
40-й день від народження Христа Марія разом з Іосифом пішла до храму, щоб
принести жертву очищення. Стрітення — свято початку весни,
початку роботи без світла. Головним дійством у цей день було
освячення вогню й води; стрітенські свічки вважалися
чарівними і мали назву «громниця» («громничка») Цінували
також стрітенську воду, набрану з-під стріхи чи освячену в
церкві. Вважалося, що ця вода допомагає від хвороб, особливо
від пристріту. Нею кропили та поїли худобу.
• Якщо на Стрітення відлига – очікується рання та тепла весна, а якщо випаде сніг та
буде сильний вітер – чекайте дощову, холодну та затяжну весну.
• Якщо 15 лютого – тихий та спокійний день, значить буде добрий урожай льону, а

якщо вітер – відмінний урожай фруктів.
• Капіж сьогодні – до врожаю пшениці.
• Яка погода на Стрітення – такою і весна буде.

15 ЛЮТОГО
• У цей день спостерігали за горобцями. Якщо вони пили з калюжі, то весна прийде

зовсім скоро.
• Якщо напередодні Стрітення зоряне небо, то весна очікується пізніше, ніж

звичайно.
• Відлига в цей день – до ранньої і теплої весни.
• Сніжок на Стрітення – весна буде затяжна і дощова.
• Холоди прийшли 15 лютого – весна буде холодна.
• Якщо мете сніг, то хліб вродить.
• Людиною, яка народилася 15 лютого, рухають дві пристрасті – любов і

непоступливість. Їй слід носити сапфір і карнеол.

Заборони цього дня
• Наші предки завжди вважали, що цього дня не бажано вирушати в далеку подорож,

оскільки через мінливу погоду буде складно повернутися додому.
• У Стрітення забороняються будь-які роботи, крім тих, що служать людям на благо.

Гріховним заняттям вважається заробляння грошей. Виняток становлять професії,
спрямовані на допомогу оточуючим.

15 ЛЮТОГО
• Не потрібно вживати спиртні напої, які затуманюють людський розум і роблять

людей залежним від шкідливих звичок.
• Існує заборона на домашні справи. Прання та прибирання слід проводити в будні

дні. У церковні свята прийнято присвячувати час Господу і молитвам для пошуку
праведного шляху і очищення душі. Ще цей час для здійснення добрих вчинків і
спілкування з близькими людьми.
• Не можна лаятися і вживати лайливі слова. Лихослів’я – один із смертних гріхів,

який руйнує зв’язок людини з Вищими силами і позбавляє її захисту і заступництва.
• У минулі часи в дні церковних свят існувала заборона на миття, а все тому, що

процес купання доставляв чимало клопоту і забирал багато часу. Необхідно було
колоти дрова, топити баню і носити воду. А так як важка праця в свята не віталася,
митися воліли напередодні, щоб світлу дату зустріти чистим душею і тілом.
• Цього дня не рекомендується на кухонний стіл класти гроші (домівку може

залишити успіх) та надовго залишати на відкритому просторі виделки і ножі.

