21 ТРАВНЯ

СВЯТА

Міжнародний день Космосу

Всесвітній день культурного різноманіття в
ім’я діалогу та розвитку

21 ТРАВНЯ

Міжнародний день чаю

Всесвітній день медитації

Всесвітній день віскі

День сусіда в Києві

Всесвітній день скандинавської ходьби

День ресторану

21 ТРАВНЯ

День пам'яті апостола і євангеліста
Іоанна Богослова - покровителя
авторів, редакторів і видавців

День пам'яті преподобного Арсенія
Великого

ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ

У Мілані відбулася прем’єра опери
Руджеро Леонкавалло «Паяци»
(Італія, 1892)

Пілот Чарльз Ліндберг (США) приземлився на
полі Ле Бурже під Парижем, закінчивши
перший у світі одиночний безпосадковий
трансатлантичний переліт (1927)

21 ТРАВНЯ

Акторка Софіко Чіаурелі
(Грузія, 1937-2008)

Поетеса, перекладачка,
прозаїк Леся Степовичка
(1952)

Гістолог, професор Валентин Яценко (1937)

Співачка Санта Дімопулос (1987)

21 ТРАВНЯ

ІМЕНИНИ

Адріан – зрілий (гр.)

Григорій – невсипущий (гр.)

Арсеній – мужній (гр.)

Емілія – суперниця (рим.)

Василь – найбагатший (інд.)

Макар – щасливий (гр.)

Народні прикмети та традиції
• Черемуха зацвіла – пора сіяти пшеницю.
• Черемуха рясно цвіте – до дощового літа.
• Місяць в серпанку – до погіршення погоди.

• Вечірнє небо в червоний колір забарвлене – на гарну погоду. Якщо вранці небо

червоне, буде дощ.
• Якщо цього дня сонячно, значить влітку не буде грибів, якщо йде дощ - урожай

грибів буде відмінний.
• Якщо побачив веселку сьогодні ввечері, значить завтра чекай на хороший і

сонячний день.

21 ТРАВНЯ
• Хмари в одну купу зібралися – до негоди.Хмари вгору пливуть – до ясного дня.

• Побачити веселку вранці – до дощу, ввечері – до погожого дня. Побачити три

веселки – до вітру.
• Сон з 20 на 21 травня виповниться в точності, але розповідати про нього нікому не

можна. А ось сновидіння, побачене вдень 21 травня, пусте.
• Люди, які народилися 21 травня, наділені природною інтуїцією, безкорисливістю і

спокійною вдачею. Їм підходять диопсид і цитрин.

Заборони цього дня
• Бажано не планувати на 21 травня важливих справ.
• Цього дня категорично заборонено брехати, скупитися, лаятись, вживати спиртні

напої та погані слова.
• У жодному разі не скаржтеся сьогодні на долю, не гадайте і не робіть жодних

ритуалів.
• Не можна на Івана Довгого прати та прасувати, а також виносити свої стосунки на

загальний огляд.

