16 ТРАВНЯ

СВЯТА

Міжнародний день світла

День біографів

Міжнародний день мирного співіснування

День танців з привидами

16 ТРАВНЯ

Міжнародний тиждень коучингу

Міжнародний день поінформованості про
целіакію

День Весак (будизм)

День пам'яті преподобного
Феодосія Печерського

16 ТРАВНЯ

ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ

Дата офіційного прийняття Булгарським
ханством ісламу як державної релігії (922)

Біохімік, професор Анатолій Ракочі
(1867-1922)

Історик, етнограф і письменник, один
з керівників Кирило-Мефодіївського
товариства Микола Костомаров
(1817-1885)

Актор — зіграв Еріка Ласарда в
«Поліцейській академії» Джордж
Гейнз (США, 1917-2016)

16 ТРАВНЯ

Прем’єра фільму “Попелюшка” (1947)

Президент Польщі Анджей Дуда
(Польща, 1972)

Вперше в Україні проведена
пересадка нирки від живого донора
(Київ, 1972)

У кінотеатрах почався показ фільму
«Зоряні Війни: Атака клонів» (2002)

16 ТРАВНЯ

ІМЕНИНИ

Мавра – темна(гр.)

Соломія – благополуччя(євр.)

Марія – чудова (євр.)

Сусанна – лілія (євр.)

Микола – переможець народів (гр.)

Тодось – Божий дар (гр.)

Павло – маля (лат.)

Уляна – щастя (лат.)

Петро – скеля (гр.)

Феодосій – подарований Богом (гр.)

Народні прикмети та традиції
• Солов’ї заспівали напередодні дня Маври молочниці – весна дружно зацвітає.
• Якщо листя на ясені ще не розпустилися, а дуб уже зелений стоїть, то літо буде

посушливе.
• Якщо черемха зацвіла, то скоро похолодає.
• Багато роси – огірки в цьому році вродить на славу.
• Якщо на Мавру Молочницю зацвіла черемха, значить очікується похолодання.

16 ТРАВНЯ

• Гуси і качки крилами махають – до негоди.
• Велика роса та ясний день 16 травня віщують відмінний урожай огірків.
• Сьогодні з'явилося кілька веселок на небі – йтиме теплий, але тривалий дощ.
• Сон з 15 на 16 травня скоро виповниться. Сновидіння, побачене вдень 16 травня,

вказує на важливі події, які відбудуться з вами протягом цього року. Постарайтеся
правильно розтлумачити його.
• Люди, які народилися 16 травня, вміють дуже смачно готувати. В якості талісмана

їм підходять турмалін і хризоліт.

Заборони цього дня
• Категорично заборонено 16 травня розливати молоко, його навіть не пили цього

дня та не готували на його основі інші страви.
• На Мавру Розсадницю не рекомендується мити голову та займатися будівництвом.
• Вважали, що чоловікам цього дня з'являтися на городі – до поганого врожаю.
• Не можна сьогодні ображатися, сваритися та голосно розмовляти, а також

планувати щось серйозне та важливе.

