21 ЛЮТОГО

СВЯТА

Всесвітній день екскурсовода

День спостерігання за польотом
бумеранга

День пам’яті святого пророка Захарія
Серповидця (Захаріїв день)

21 ЛЮТОГО

ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ

Модельєр Юбер де Живанші
(Франція, 1927-2018)

Провізор, професор
Микола Казарінов
(1937)

Король Норвегії з 1991 року Гаральд V (1937)

Актриса Віра Алентова
(1942)

У Нью-Йорку Едвін Ленд
продемонстрував камеру
"Polaroid" для моментальної
фотографії (1947)
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Акушер-гінеколог, професор
Ірина Жадан (1952)

Футболіст,захисник дніпропетровського
«Дніпра» і збірної СРСР, учасник ЧЄ-1988
Іван Вишневський (1957-1996)

ІМЕНИНИ
Андрій – хоробрий (гр.)

Полікарп – родючий (гр.)

Елеонора (кат.) – милосердна (гр.)

Прохор – заспівувач (гр.)

Захар – Божа пам’ять (євр.)

Сава – дід (арам.)

Макар – щасливий (гр.)

Семен – чує Бога (євр.)

Никифор – переможець (гр.)

Сергій – служитель (лат.)

Олександр – мужній оборонець (гр.)

Степан – вінок (гр.)

Петро – камінь (гр.)

Федір – Божий дар (гр.)
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Народні прикмети та традиції

• Грім цього дня означає багатий урожай, вітряну погоду навесні, а також дощове

літо.
• Дуги або кола навколо місяця – до ранньої весни.
• Якщо молодий місяць серп показав, то чекай доброго врожаю.
• Мороз на Захарія – очікується швидкий прихід весни та потепління.
• Якщо у цей день тварини неспокійно поводяться, то можливий снігопад, а собака

валяється в снігу - скоро потеплішає.
• Якщо на деревах буде іній, то можна зібрати цього року багато меду.
• Чим холодніше останній тиждень лютого, тим березень тепліше буде.
• У цей день жінки моляться святому Захарію, просячи про вдалу жниву. Вірили, що

молитви будуть почуті.
• Щоб весь наступний рік був вдалим і багатим, жителям сіл потрібно привести в

порядок серпи, а городяни можуть наточити ножі.

21 ЛЮТОГО
• Торги для ремісників 21 лютого будуть вдалими.
• Знахарі на Захарія знімають пристріт. День для цього вважався вдалим.
• У лютому прийнято було грати весілля і організовувати молодіжні посиденьки.
• Сни, які приснилися 21 лютого, є віщими. Щоб підняти завісу майбутнього,

обов’язково потрібно згадати, що наснилося. Побачити в сновидінні труну – до
довгого життя, город – до отримання поганих звісток, вершки або молоко – до
багатства, замок – до судових позовів, дзеркало – до хвороби.
• Люди, народжені 21 лютого, мають розвинену інтуїцію і можуть передбачати

майбутнє. В якості талісмана їм підходить гранат.

Заборони цього дня
• В цей день не можна пломбувати зуби і проводити хірургічні операції. Вважається,

що лікування не піде пацієнтові на користь.
• Нікому не заздріть цього дня і не піднімайте з землі знайдену річ, особливо гроші.
• У цей день не рекомендується одягати одяг зеленого чи сірого кольору, оскільки

весь рік можна провести на самоті.
• На 21 лютого краще не планувати важливих справ, а особливо фінансових.

