26 ЛЮТОГО

СВЯТА

Міжнародний день неквапливості

Всесвітній день фісташок
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Вселенська батьківська (м’ясопусна)
субота

День пам’яті преподобного Мартиніана

ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ

Письменник Віктор Гюго
(Франція, 1802-1885)

Терапевт та гігієніст, професор
Фрідріх Мерінг (1822-1887)
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Гігієніст, епідеміолог, професор, академік
Овксентій Корчак-Чепурківський (18571947)

Актор театру і кіно, шоумен,
сценарист, філолог, телеведучий
Олег Філімонов (1952)

Нейрохірург, професор Олександр
Домашевич (1887-1948)

Актор театру і кіно Володимир
Гладкий ( 1987)

26 ЛЮТОГО
Відбулося кільцеве
затемнення Сонця (2017)

ІМЕНИНИ
Аріна – спокій (гр.)

Євген – шляхетний (гр.)

Артем – здоровий (гр.)

Зоя – життя (гр.)

Василь – царський (гр.)

Ірина – мир (гр.)

Гаврило – моя міць – Бог (євр.)

Микола – переможець народів (гр.)

Ганна - прихильність (івріт)

Степан – вінок (гр.)

Народні традиції та прикмети
• Помітили, якщо сьогодні акваріумні рибки у воді не рухаються – незабаром

повернуться морози.
• 26 лютого дуже дзвінко співають синиці, чекайте на раннє тепло.
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• Якщо цього дня буде мороз і не йтиме сніг - очікується жарке і сухе літо.
• Якщо сьогодні похмуро, значить весна буде затяжною та холодною.
• Якщо за вікном багато снігу, і він не тане, то весна холодна буде. Якщо ж сніжок

почав підтавати, то навесні буде тепло.
• Похмурий день – до пізньої весни.
• Синиці голосно співають до ранньої весни.
• Цього дня на деревах іней – бджоли багато меду зберуть цього року.
• Якщо сонячні промені добре видно, то найближчими днями буде ясно, але

морозно.
• Навколо сонця туманний круг – до снігу, навколо місяця червонуваті кільця – до

морозу, хмари небо затягли – до потепління.
• Чим холодніше останній тиждень лютого, тим спекотніше буде літо.
• Люди, які народилися 26 лютого, – спадкоємці традицій. В якості талісмана їм

підходять лазулит і лазурит.
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Заборони цього дня

• У цей день не рекомендується вирішувати будь-які фінансові питання, у тому

числі не брати в борг і не позичати, не планувати великих покупок - краще
відкласти все це на інший час.
• Категорично заборонено 26 лютого сваритися, лаятися та з'ясовувати стосунки.
• Не можна сьогодні шити і вишивати, ткати, прясти, оскільки можливе погіршення

зору.
• Сьогодні не можна лаятися і вирішувати фінансові питання (планувати покупки,

брати або давати в борг), заборонено шити, ткати і прясти, т. к. можна осліпнути.

А чи знаєте ви, що…
Найперша Конституція в світі була
створена українцем Пилипом Орликом. 5
квітня 1710 його обрали гетьманом
запорізького війська. У цей же день ним
було оголошено «Конституцію прав і
свобод війська Запорізького». У США
Конституцію прийняли в 1787 р., у
Франції та Польщі тільки в 1791 році.

