17 КВІТНЯ

СВЯТА

Вербна неділя

День пам'яті преподобного Йосипа
Піснописця
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Міжнародний день кави (День еспресо)

Міжнародний день «Ford Mustang»

День кажана
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ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ

Банкір, творець компанії
«Дженерал електрик» Джон Морган
(США, 1837-1913)

Прозаїк, драматург і есеїст, лауреат
Пулітцерівської премії 1937 і 1943 рр.
Торнтон Уайлдер (США, 1897-1975)

Історик, політолог, дипломат В'ячеслав
Липинський (1882-1931)

В Катеринославі вийшов перший номер
газети «Звезда»(тепер «Зоря») (1917)
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ІМЕНИНИ

Андріан – біжить вода (лат.)

Марія – вперта (євр.)

Веніамін – улюблений син (євр.)

Микита – переможець (гр.)

Георгій(Єгор) – хлібороб (гр.)

Микола – приносить щастя (схід.)

Зосим – життєвий (гр.)

Федір – Божий дарунок (гр.)

Йосип – збільшений (євр.)

Яків – стріла успіху (схід.)

Народні прикмети та традиції
• Якщо береза раніше вільхи лист розпустить, то літо буде сухе; якщо вільха

наперед – дощове.
• Цього дня йде дощ, значить до кінця весни йтимуть дощі, а якщо сонце весь день

яскраве - довго стоятиме тепла погода
• Якщо сьогодні голосно заспівав цвіркун, настав

час починати польові роботи.
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• Дим у цей день піднімається із труби рівно вгору – очікується

швидке потепління.
• 17 квітня кінь хропе і закидає голову – наближається негода.

• День вдалий для ворожінь. Дізнатися, що вас чекає сьогодні, можна за допомогою

простого гадання на картах.
• Сни під цей день і ті, що приснилися вдень 17 квітня, можуть виповнитися через

12 днів. Якщо цього не відбудеться, то в подальшому чекати їх виконання не варто.
• Людей, які народилися 17 квітня, природа наділила красою. Їм підходить рубін.

Народні прикмети на Вербну неділю
• З’їсти шматочок освяченої верби — отримати успіх у

своїх справах.
• Вдариш по тілу гілочкою верби – буде міцне здоров’я

весь рік
• Якщо у цей день сильний вітер, то весь літній сезон

погода буде змінною. Який вітер на Вербну неділю,
таким і все літо буде.
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• Якщо у цей день нема заморозків — чекайте щедрий врожай фруктів.
• Сонце і відсутність вітру у Вербну неділю віщують тепле літо.
• Закликати кохану людину подумки у свій дім — пришвидшити її прихід у ваше

життя.
• Верба розпустилася на Вербну неділю – рік буде вдалим.
• Якщо на Вербну неділю йде дощ – варто чекати хорошого врожаю.
• Верба бездоріжжя веде, проганяє з річки останній лід.
• Мороз на Вербну неділю – до врожаю ярих.
• Ясна погода – до врожаю фруктів.
• Посадиш кімнатну рослину на Вербну неділю — прийде багатство в будинок.

Заборони цього дня
• Цього дня ще триває Великий піст, тому страви повинні бути пісними, не можна

вживати алкоголь.
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• У Вербну неділю заборонено працювати.

• Вважається, що Вербної неділі не можна розчісувати волосся.
• У цей день не можна розважатися та готувати гарячі страви.
• Цього дня не можна їсти чорний хліб – можуть виникнути фінансові проблеми.
• Категорично заборонено сьогодні прати постільну білизну та рушники, а також

ображати птахів, особливо журавлів.
• Не бажано 17 квітня робити важливі покупки та приймати важливі рішення.

