26 БЕРЕЗНЯ

СВЯТА

Година Землі

Батьківська поминальна субота третьої
седмиці Великого посту

26 БЕРЕЗНЯ

День народження пророка Заратустри

Свято сумних віслюків

ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ

Офтальмолог, професор, членкореспондент АМН СРСР Віталій
Архангельський (1897-1973)

Встановлено перший в світі пам’ятник
мультгерою-моряку Папайю (США, 1937)

26 БЕРЕЗНЯ

Терапевт, академік НАМНУ, професор, ректор
Дніпровського державного медичного
університету Тетяна Перцева (1952)

Ботанік, професор Валентина
Мінарченко (1957)

ІМЕНИНИ
Григорій – пильний (гр.)

Михайло – богоподібний (євр.)

Емма – ласкава (гр.)

Никифор – побідоносець (гр.)

Лариса – приємна (гр.)

Олександр – захисник людей (гр.)

Маргарита – перлина (лат.)

Терентій – витончений (лат.)

Микола – переможець народів (гр.)

Фелікс – щасливий (лат.)

26 БЕРЕЗНЯ

Народні прикмети та традиції

• У цей день спостерігали за птахами: якщо першим зяблик прилетів – до холоднечі,

жайворонок – до тепла.
• Якщо до 26 березня прилетіли гуси, рік буде врожайний.
• Якщо гуси у воді полощуться, скоро потеплішає.
• Туман – до дощового літа.
• Якщо з берези багато соку тече, літо буде непогоже.
• Сонячний день – до хорошого урожаю зернових.
• Північний вітер і рання гроза – до холодної весни. Якщо під час грози віє вітер

південний, весна теплою буде.
• Гроза, що пройшла у цей день, передвіщала прохолодний квітень і травень.
• Якщо викупатися 26 березня у чистій воді з природного джерела – усі хвороби

відступлять надовго.
• На Никифора потрібно з повагою ставитися до рослин. Якщо в цей день зрубати

дерево, то можна накликати біду.

26 БЕРЕЗНЯ
• Сни з 25 на 26 березня безпечні, але краще про них нікому не розповідати.

Сновидіння, побачені вдень 26 березня, не виповняться.
• Люди, які народилися 26 березня, відрізняються добрим і поступливим

характером. Вони створюють в будинку затишок і оберігають домівку. Їм судилося
прожити довге і спокійне життя. В якості талісмана їм слід носити топаз.

Заборони цього дня
• Не рекомендується цього дня брати в руки гострі предмети, ходити в ліс, а також

позичати сіль або цукор.
• Категорично заборонено на Никифора завдавати шкоди деревам та будь-яким

рослинам.
• Не можна 26 березня пекти пиріжки з картоплею та пригощати ними.
• Не бажано розповідати сьогодні про погані сни, що приснилися напередодні

