13 КВІТНЯ

СВЯТА

Міжнародний день подяки рослинам
Всесвітній день рок-н-ролу

День народження тролейбуса

День пам'яті священномученика Іпатія,
єпископа Гангрського

13 КВІТНЯ

Міжнародний день функціонального
неврологічного розладу

День гри Скраббл (США)

Свято врожаю і Нового року
«Вайсакхі» (Індія)

Тайський Новий рік

13 КВІТНЯ

ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ

Скульптор, кінорежисер, драматург,
сценарист, художник кіно Іван Кавалерідзе
(1887-1978)

Провізор, професор Георгій
Войтенко (1942-2020)

Фізик, винахідник радара Роберт
Уотсон-Уатт (Шотландія, 1892- 1973)

Художник, поет (Дніпро) Віталій Старченко
(1947)

13 КВІТНЯ

ІМЕНИНИ

Артур – ведмідь (кельт.)

Іван – Божа благодать (євр.)

Веніамін – улюблений син (євр.)

Інокентій – цнотливий (лат.)

Влас – простий (гр.)

Іпатій – найвищий (гр.)

Ганна – благодать (євр.)

Йосип – примножений (євр.)

Народні прикмети та традиції
• Хмари проти вітру пливуть – до дощу.

• Хмари низько пливуть – до похолодання.
• Перелітні птахи зграями злітаються – на гарну погоду навесні.
• У клена і берези сік виділяється – до потепління.
• На Іпатія Чудотворця сонячно – найближчі дні та літо будуть теплими.
• Якщо цього дня уранці пройшов дощ - літо очікується з великою кількістю опадів,

а якщо уранці стоїть туман - весь день буде похмурий.

13 КВІТНЯ

• Наші пращури були упевнені - все, що жінка побажає цього дня обов'язково

збудеться.
• Вважають, що вогонь на Вогнище очищає будинок та людей від усього поганого.
• Якщо сон з 12 на 13 квітня не виповниться через дев’ять днів, то не варто в

подальшому чекати його виконання. Сновидіння, що приснилося вдень 13 квітня,
швидше за все не збудеться. Однак якщо сон ви бачили раніше, то моліться і він
виповниться через сім тижнів.
• Люди, які народилися 13 квітня, можуть керувати вогнем. Їх камінь – олександрит.

Заборони цього дня
• Цього дня не можна подружжю спати окремо один від одного та вкриватися

різними ковдрами.
• У жодному разі 13 квітня нікому не можна дозволяти цілувати свою дитину,

особливо якщо їй немає ще 7 років.
• Не можна сьогодні також ображати жінок, шити, в'язати та садити нові рослини.
• На Іпатія Чудотворця категорично забороняється залишати будинок неприбраним

та сидіти у темряві.

