20 ЛЮТОГО

СВЯТА

Міжнародний день курців люльки

День пам'яті святителя Парфенія

20 ЛЮТОГО

День професійного алкоголіка

День льодяникових півників

ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ

У Нью-Йорку відкрився Метрополітенмузей (США, 1872)

Вперше став до ладу електричний ліфт
(запатентований у США) (1872)
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Прем'єра балету Петра Чайковського
"Лебедине озеро» (1877)

Патолог, академік АМН СРСР, членкореспондент АН УРСР Олександр
Тимофеєвський (1887-1985)

Військовий і громадський діяч, генерал
Армії УНР, віце-президент УНР в екзилі
Олександр Удовиченко (1887-1975)

Онколог, хірург, професор Анатолій
Гнатишак (1917-1997)
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Судовий медик, професор Ірина
Крижанівська (1922-1992)

Хірург, професор Анатолій Радзіховський
(1942)

ІМЕНИНИ
Георгій – хлібороб (гр.)

Олексій – помічник (гр.)

Лука – світлоносний (лат.)

Парфеній – непорочний (гр.)

Олександр – захисник людей (гр.)

Петро – скеля (гр.)

Народні прикмети та традиції
• Червоний захід сонця на Луку - до вітряного, холодного та сирого літа.
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• У це свято прийнято поминати покійних родичів. З цього приводу в народі

говорили: «Коли живі батьки – почитай, померли – поминай». У день Луки
відправлялися на кладовищі, прикрашали могили близьких людей, ходили в храм і
молилися за них. В день пам’яті святого Луки прийнято було пекти пиріжки з
цибулею, але не з’їдати все самим. Кілька штук залишали за порогом для померлих
родичів, а частину роздавали бідним «на щастя».
• Вітер, який піднявся в полудень на Луку, віщує гарний врожай ярих.
• Червоний захід сонця – до колючого вітру і холодного літа.
• Хмари високо пливуть – на гарну погоду.
• Сині хмари – до потепління.
• Якщо тепло прийшло з півночі і почало танути з північного боку, літо буде теплим.
• Якщо 20 лютого несподівано загримить грім, то влітку сінокоси пропадуть.
• Сни, побачені 20 лютого, віщують радість і благополуччя, особливо іменинникам

цього дня.
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• Людям, які народилися 20 лютого, відкриті секрети трав. Вони можуть стати

грамотними травниками. Їм підходять аметист і олександрит.

Заборони цього дня
• Не рекомендується цього дня жінкам щось купувати та ходити у сукні зеленого

кольору. Здавна вважали, що це до неприємностей.
• У День Луки бажано не дивитися на сонце, оскільки можуть початися проблеми з

очима.
• У цей день краще не пити чорний та зелений чай,

віддайте перевагу трав'яним чаям.
• 20 лютого категорично заборонено сваритися,

ображати близьких та таїти у собі образи.
• Наші предки вважали, що якщо цього дня зіграти

весілля, то щасливого життя у молодих не вийде,
їхній шлюб триватиме мало і не принесе успіху.

