18 ЛЮТОГО

СВЯТА

День Плутона
День пельменів

День пам'яті святої мучениці Агафії

День пам'яті святителя Феодосія
Чернігівського

18 ЛЮТОГО

День батарейки

День винних напоїв (США)

Свято всіх легковажних

День острівних мов (Японія)

18 ЛЮТОГО

ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ

Фтизіатр, пульмонолог, професор
Станіслав Кшановський (1912-1990)

Кінорежисер і сценарист, лауреат двох
«Оскарів» («Політ над гніздом зозулі»,
«Народ проти Ларрі Флінта») Мілош
Форман (Чехія, США,1932-2018)

Отоларинголог, професор Роман
Бариляк (1912-1988)

Гастроентеролог, професор
(Дніпровський державний медичний
університет) Марина Щербініна (1962)

18 ЛЮТОГО

Патофізіолог, професор Віталій
Костенко (1967)

Новозеландський фестиваль
експериментального театру (2022)

Festival du Voyageur – зимовий фестиваль
(Канада, 2022)

Фестиваль мистецтв Adelaide
Fringe (Австралія, 2022)

18 ЛЮТОГО

ІМЕНИНИ

Агафія – шляхетна (гр.)

Євген – доброго роду (гр.)

Агата – добра (гр.)

Макар – щасливий (гр.)

Антон – гідний похвали (рим.)

Олександра – захисниця людей (гр.)

Василина – царствена (гр.)

Феодосій – подарований Богом(гр.)

Народні прикмети та традиції
• Якщо цього дня стоїть тепла погода - зовсім скоро настане весна.
• Якщо на Агафію - морозний день, значить весна очікується тепла, а літо - жарким і

сухим.
• Вважають, якщо 18 лютого вода у річках та колодязях прибуває – це до потепління.
• Наші пращури помітили, якщо цього дня немає снігу - очікується посушливе літо.
• Сон, що наснився в ніч на 18 лютого, виповниться протягом 20 днів. Про те, що вам

приснилося, нікому не розповідайте. А ось сновидіннє, побачене днем на Агафію
Коровницю, виповниться тільки через рік. Повідомляти про побачене в царстві
Морфея теж нікому не варто.

18 ЛЮТОГО
• Люди, які народилися 18 лютого, володіють даром розуміти домашніх тварин. Їм

підходять онікс, турмалін і халцедон.

Заборони цього дня
• Наші пращури помітили, що якщо самотні дівчата і хлопці пострижуться цього

дня, то на протязі року вони пару не зустрінуть.
• Сьогодні категорично заборонені конфлікти та сварки у сім'ї.
• Сувора заборона на 18 лютого – у жодному разі не можна відмовляти у допомозі

нужденним, інакше зовсім скоро Вам самим знадобиться допомога.
• Вважається, що сьогодні не можна напувати коров'ячим молоком малюків, яким не

виповнився рік.
• Також не можна, щоб у будинку був безлад. Прибрати потрібно напередодні.
• Не варто виглядати у вікно після заходу сонця.
• Не слід сьогодні ходити в гості.

• Не гоже цього дня давати гроші у борг.

