27 БЕРЕЗНЯ

СВЯТА

Міжнародний день театру

День нефролога

День інженерно-аеродромної
служби ВС України

27 БЕРЕЗНЯ

ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ

Іспанський дослідник Хуан Понсе
де Леон відкрив Флориду (1512)

Поет і письменник романтичного
напряму Альфред Віктор де Віньї
(Франція, 1797-1863)

Відбулося відкриття новоствореної
Катеринославської Міської думи (1787)

Хімік-органік, Нобелівський лауреат 1910
року Отто Валлах (Німеччина, 1847-1931)

27 БЕРЕЗНЯ

Офтальмолог, професор
Давид Бушмич (1902-1995)

Біолог, Нобелівський лауреат
2002 року сер Джон Едвард
Салстон (Британія, 1942-2018)

Віолончеліст, диригент Мстислав
Ростропович (1927-2004)

Кіноактриса («Останнє танго в Парижі»,
«Калігула») Марія Шнайдер (Франція,
1952-2011)

27 БЕРЕЗНЯ

ІМЕНИНИ

Бенедикт – благословенний (лат.)

Ростислав – що зростає зі славою (слов.)

Михайло – богоподібний (євр.)

Федір – Божий дар (гр.)

Народні прикмети та традиції
• Якщо на Федора-скотаря мороз, то весь тиждень холодно буде.
• У Венедиктів день чути гуркіт грому – буде рік урожайний та тепле літо.
• Туман в цей день – до непогожого літа.
• Грім 27 березня – до теплого і врожайного літа.
• Хмари швидко і високо пливуть – на гарну погоду.
• Якщо на ліщині сережки з’явилися, то земля більше промерзати не буде, тому

можна сіяти мак і редис.
• Якщо день морозний, то холоди ще тиждень протримаються.
• Рівень води в річках колишнім залишився – до жаркого і посушливого літа.

27 БЕРЕЗНЯ
• Якщо корова відмовляється пити воду, або у худоби підвищився апетит,

найближчим часом піде дощ.
• Сни з 26 на 27 березня дуже важливі, особливо для тих, хто в цей день народився.

Сновидіння, побачені вдень 27 березня, часто віщі. Уві сні ви побачите свого
ворога.
• Люди, які народилися 27 березня, люблять зміни. В якості талісмана їм слід носити

тигрове око, топаз і бурштин.

Заборони цього дня
• Постарайтеся цього дня, якнайменше дивитись у дзеркало – це на нещастя.

• Не рекомендується 27 березня розпочинати нові справи, займатися важкою

фізичною працею та полювати.
• Не можна сьогодні їсти м'ясо, точити ножі та лаятися.

• Категорично заборонено у цей день спати на використаній постільній білизні та

брати до рук несвіжі рушники.

