11 БЕРЕЗНЯ

СВЯТА

Всесвітній день сантехніка

Всесвітній день мусульманської культури,
світу, діалогу і кіно

Європейський день пам'яті жертв
тероризму

День пам’яті святителя Порфирія
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ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ

Згідно з Шекспіром, цього дня були
заручені Ромео і Джульєтта (1302)

Релігійний і громадський діяч, історик,
один із організаторів Пласту на
Закарпатті Степан Пап (1917-1990)

Випущена перша англомовна щоденна
газета «The Daily Courant» (1702)

Перша губернська нарада санітарних
лікарів (Катеринослав, 1922 )
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В окупованому Кам’янському відбулося
Шевченківське свято (1942)

Королева Великобританії Єлизавета II
справила в лицарі Пола Маккартні.
Отримавши лицарське звання, його
цілком законно стали називати сером
Полом Маккартні (1997)

Письменник, автор популярного
фантастичного серіалу «Путівник для
подорожуючих по Галактиці автостопом»
Дуглас Ноел Адамс (Англія, 1952-2001)

В Україні почав діяти мораторій на
смертну кару (1997)
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Ганна – ласкава (євр.)

ІМЕНИНИ

Петро – скеля (гр.)

Іван – дар богів (євр.)

Порфирій – багряний (гр.)

Макар – блаженний (гр.)

Севастян – високоповажний (гр.)

Микола – переможець народів (гр.)

Трохим – годувальник (гр.)

Народні прикмети та традиції
• Дощ на Порфирія – до доброго літа.
• Якщо до цього дня всі птахи прилетіли з теплих країн, то буде відмінний урожай

хліба.
• Якщо птахи в’ють гнізда на сонячній стороні, літо буде холодне; на тіньовій –

спекотне.
• Сніг, що випав в цей день скоро розтане, але він віщує холодне і сире літо.
• Горобці в зграї збиваються – до сонячної і сухої погоди.
• Південний або південно-західний вітер – до відлиги.
• Якщо вночі небо ясне і зоряне, літо буде спекотним і грозовим.
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• Вранці туман – до негоди, ввечері – до тепла.
• Хмари високо пливуть – до ясної погоди.
• Голуби воркують, ворони кружляють над головою – до тепла.
• Сни, побачені з 10 на 11 березня, можуть збутися на третій день. А ось сновидіння,

що приснилися вдень 11 березня, обіцяють переживання і сльози.
• Людям, які народилися 11 березня, визначена долею сильна любов. Їх дерево-

покровитель – липа. В час негараздів їм потрібно відшукати липу, обійняти її стовбур
руками, а потім притулитися спиною і попросити допомоги. В якості талісмана
іменинникам дня підходить сердолік.

Заборони цього дня
У цей день не можна знайомитися з жінками і дівчатами. За старих часів вірили, що в
них може вселитися мара, яка морочить голову чоловікам.
Також в цей день забороняється брати в руки мотузку, інакше в родині станеться
самогубство.
Бажано 11 березня багато не їсти, не вживати спиртних напоїв і не лаятися.
Наші пращури попереджають - не можна залишати сьогодні на столі порожні склянки
та чашки, оскільки домовик може образитися.

