14 КВІТНЯ

СВЯТА

Міжнародний день ТОП-менеджера

Міжнародний день раптового сміху

День пам'яті преподобної Марії Єгипетської

14 КВІТНЯ

Бенгальський Новий рік - Бангладеш

День дельфінів (США)

ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ

Картограф, видавець першого
сучасного атласу Абрахам Ортеліус
(Фламандія, 1527-1598)

При Університеті святого Володимира
засновано Київський центральний архів
давніх актів (нині - Історичний архів
України в Києві) (1852)
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Нейрохірург, першим у світі видалив
спинну пухлину Віктор Горслей
(Британія, 1857-1916)

Матадор-рекордсмен, герой Хемінгуея у
романі «Смерть пополудні» Хуан
Бельмонте (Іспанія, 1892-1962)

Англійський океанський лайнер «Титанік» (на
той час – найбільший у світі) незадовго до
півночі зіткнувся з айсбергом і через 2 год. 40
хв. затонув. Із 2207 людей на борту вижили
тільки 706 (1912)

Утворено футбольний клуб „Сантос”,
один із найсильніших у Бразилії, за
який виступав легендарний Пеле
(1912)
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У шведському Ґетеборзі зійшов із конвеєра
перший автомобіль «Вольво» (1927)
Біолог, анатом, професор
Георгій Агарков (1922-1988)

ІМЕНИНИ
Авраам – отець піднебесний (євр.)
Іван – милість Божа (євр.)
Макар – щасливий (гр.)
Марія – чудова (євр.)

Вперше в світі на легкоатлетичних
змаганнях застосовано таймер (США,
1932)

Сергій – славний (рим.)
Юхим – бадьорий (гр.)
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Народні прикмети та традиції

• У цей день старі ворони відпускають однорічних пташенят на окреме гніздо.
• Якщо у Мар'їн день чути грім, а дощу немає, то найближчими днями буде дуже

хороша погода.
• Сині хмари по небу пливуть – до тепла і дощу.
• Чисте нічне небо без зірок сьогодні - очікується потепління.
• Якщо 14 квітня спостерігається сильний розлив річок, значить влітку будуть

зелені луки та гарна літня рибалка.
• Якщо у цей день домашні тварини поводилися неспокійно, то треба бути готовими

до непогоди.
• Нещасливий день.
• Сни, побачені з 13 на 14 квітня, дуже скоро здійсняться. А ось сновидіння, що

приснилося вдень 15 квітня, виповниться тоді, коли ви про нього забудете.
• Людям, які народилися 14 квітня, дано запалювати любов в серцях. Їм підходить

турмалін.
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Заборони цього дня

• Наші предки вважали, що цього дня категорично заборонено нарізати хліб, треба

тільки ламати.
• Не можна сьогодні чіпати павука, який плете павутину біля вхідних дверей.
• Не рекомендується 14 квітня пересолювати їжу та займатися випічкою.

• Бажано на Марію не сваритися, не лаятися, не брехати і не наклепувати.

А чи знаєте ви, що…
Гора Богит — язичницька святиня часів Київської Русі —
розташована в заповіднику "Медобори" у Тернопільській
області. Її висота — всього 414 метрів, але піднятися на
Богит напряму практично неможливо, потрібно йти тільки
в обхід. Колись тут розташовувалося городище давніх
слов'ян і капище з всесвітньо відомою статуєю — збруцьким ідолом, або Святовидом
(зараз перебуває у Краківському археологічному музеї), до якого мали доступ тільки
жерці. Головною визначною пам'яткою Богиту є дольмен — складений з величезних
кам'яних брил вхід до іншого світу, який вважається "родичем" Стоунхенджа. Наші
предки вірили, що через нього душі померлих людей йдуть на небо, а потім
повертаються назад, щоб вселитися в немовлят. Люди, які хоча б раз піднімалися на
Богит, запевняють: після цього у них в житті щось змінювалося на краще.

