27 ЛЮТОГО

СВЯТА

Міжнародний день оптиміста

Всесвітній день неурядових організацій

27 ЛЮТОГО

День пам’яті святого рівноапостольного
Кирила, вчителя Словенського

День обізнаності про аносмію

День пам'яті преподобного Марона,
пустельника Сирійського

27 ЛЮТОГО

ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ

Влада Сієнської республіки заснувала
Monte dei Paschi di Siena - старійший банк
в світі, який існує до сих пір (1472)

Письменник, відомий книжками
про привидів Еліот О’Доннелл
(Англія, 1872-1965)

Поет, автор "Пісні про Гайавата»
Генрі Лонгфелло (США,1807- 1877)

Пілот-новатор, перший виконавець «петлі
Нестерова», член Київського товариства
повітроплавання Петро Нестеров (1887-1914)

27 ЛЮТОГО

Письменник, лауреат Нобелівської
премії 1962 року Джон Стейнбек
(США, 1902-1968)

Надруковане повідомлення Джеймса
Чедвіка про можливість
існування нейтрона (1932)

Акторка (двічі завойовувала «Оскар» і 8
разів виходила заміж і розлучалася)
Елізабет Тейлор (США, 1932)

Створені Київська, Вінницька,
Дніпропетровська, Одеська й Харківська
області (1932)

27 ЛЮТОГО

ІМЕНИНИ

Авксентій – збільшую (гр.)

Костянтин – захисник душі (схід.)

Аврам – батько багатьох народів (євр.)

Марко – сухий (лат.)

Габріель – помічник Бога (іврит)

Михайло – богоподібний (євр.)

Георгій – хлібороб (гр.)

Рафаель – зцілення Боже (євр.)

Ісаак – сміх (євр.)

Федір – Божий дарунок (гр.)

Кирило – панич (гр.)

Юрій – встановлює порядок (схід.)

Народні прикмети та традиції
• Якщо за вікном гарна погода, то гряде невелике похолодання.
• Міцний мороз – до спекотного літа.
• Яка погода на Кирила, таким і серпень буде.

• Синиці щебечуть голосно – до потепління.
• Сонячний день – до теплого літа, але морози протримаються ще довго.

27 ЛЮТОГО
• Наші пращури помітили, якщо на Кирила на полях залишилося багато снігу -

очікується хороший урожай.
• Згідно з прикметами, 27 лютого можна і потрібно починати лікувати алкогольну

залежність – результат буде 100-відсотковий.
• Покупки, здійснені в цей день, будуть вдалими. Придбані речі прослужать вам

довгий час.
• Сни в ніч на 27 лютого – віщі. Тому вранці потрібно згадати, що ж вам наснилося.

Сновидіння підкаже, що вас чекає найближчим часом.
• Людина, народжена 27 лютого, має особливу здатність доглядати за землею. Як

талісман їй підходять малахіт і сердолік.

Заборони цього дня
• Категорично заборонено цього дня зрізати нігті, стригти волосся, робити

епіляцію.
• Не рекомендується також 27 лютого відвідувати лікарів, особливо косметологів та

стоматологів, перенесіть візит на інший день.
• У цей день заборонено зловтішатися і докоряти долі. Якщо щось пішло не так –

змиріться і не засмучуйтеся зайвий раз.

