7 КВІТНЯ

Всесвітній день здоров'я
Благовіщення Пресвятої Богородиці

Міжнародний день бобра

Міжнародний день обслуговування доріг

7 КВІТНЯ

День народження регбі

Національний день пива в США

ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ

Хімік, один з засновників
колоїдної хімії Франческо
Сельмі (Італія, 1817-1881)

Англійський фармацевт Джон Вокер
винайшов сірники (1827)
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Офтальмолог, професор Віталій
Архангельський (1897-1973)

Здійснено першу публічну телепередачу на
велику відстань: з Вашингтона до НьюЙорка показали виступ міністра
торгівлі Герберта Гувера (США, 1927)

Стоматолог, професор Лія
Григор’єва (1927-1997)

Гастроентеролог, професор
Галина Анохіна (1947)
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Анатом, фізіолог, професор
(Дніпровський державний
медичний університет) Віталій
Котляров(1952-1999)

Терапевт, професор Наталія Золотарьова (1957)

ІМЕНИНИ
Василь – найвищій (шумер.)
Гаврило – божий воїн (євр.)
Йосип – прибуток (євр.)

Пелагія – морська (гр.)
Сава – вино (євр.)

Здійснено останній рейс
тролейбуса Нью-Йорка(1957)

Тихін – удачливий (гр.)
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Народні прикмети та традиції

• Як Благовіщення проведеш, так весь рік і проживеш.

• Яке Благовіщення, такий і Великдень.
• Якщо на Благовіщення ніч тепла, то весна буде дружна.
• Якщо до цих пір сніг на дахах лежить, то буде він в поле лежати і на Єгорій

весняного (6 травня).
• Якщо 7 квітня вітер, туман і іній, то рік буде врожайний.
• На Благовіщення дощ – вродить жито і буде грибне літо.
• На Благовіщення хороший улов риби.
• На Благовіщення мороз – під кущем овес. Ще морозний день обіцяє урожай на

грузді
• Якщо на Благовіщення хороший і ясний день, то літо обіцяє бути теплим, а врожай

– багатим.
• Якщо до цього дня ще не прилетіли ластівки – весна буде холодна.
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• Здавна вважають, якщо 7 квітня не літають ластівки, то весна буде досить

холодною, а літо – пізнім.
• Ранковий туман – до великого розливу річок і струмків.
• Сонячний день – до хорошого урожаю ярих.

• Гроза 7 квітня – до теплого літа і урожаю горіхів.
• Сонячний день – вродить пшениця.
• Якщо на небі мало зірок, то і яєць мало буде.
• Якщо день червоний, то в цьому році буде багато бід і пожеж.
• На Благовіщення злодії починають красти, щоб їм весь рік щастило.
• Людину, котра працює на Благовіщення, переслідуватимуть нещастя. Якщо в цей

день під час трапези впустити крихти або пролити краплі, то в будинку буде
багато мух і бліх.
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• Наші пращури були впевнені в тому, що бажання, загадане на Благовіщення,

незабаром здійсниться.
• На Благовіщення раніше завжди запалювали свічки, щоб очистити будинок від

злих сил.
• Якщо на Благовіщення людина буде здорова, сита, одягнена і з грошима, то все

протягом року у неї буде добре.
• Сни з 6 на 7 квітня пророкують майбутнє, але збудуться вони не скоро.Сновидіння,

побачене вдень 7 квітня, виповниться через 6 місяців.
• Людям, які народилися 7 квітня, слід носити агат.

Заборони цього дня
• На Благовіщення категорично заборонено працювати на землі, займатися будь-

якими домашніми справами, забивати худобу та взагалі працювати (звичайно,
крім Вашого робочого місця).
• Не бажано сьогодні позичати щось, а також одягати новий одяг.

• Дівчата цього дня ніколи не заплітали коси, не стригли і не розчісували волосся.

