24 ТРАВНЯ

СВЯТА

Міжнародний жіночий день за мир і
роззброєння

24 ТРАВНЯ

Всесвітній день шизофренії

День пам’яті святих рівноапостольних
Кирила і Мефодія

Міжнародний день тіари

День пам'яті священномученика
Мокія Амфіпольского

24 ТРАВНЯ

ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ

Святий рівноапостольний. Батько
слов'янської писемності Кирило
(827-869)

Композитор, хоровий диригент і
музично-громадський діяч Кирило
Стеценко (1882-1922)

Патолог, ендокринолог, професор
Володимир Підвисоцький (1857-1913)

Письменник, драматург Михайло
Стельмах (1912- 1983)

24 ТРАВНЯ

Акторка («Табір іде в небо») Світлана
Тома (Молдова, 1947)

Президент Республіки Молдова
Майя Санду (1972)

Фармаколог, професор (Дніпровський
державний медичний університет)
Олена Подплетня (1972)

Біля станції метро «Лук'янівська» в Києві
відкрився перший український «Макдональдз»
(1997)

24 ТРАВНЯ

ІМЕНИНИ

Йосип – збільшений (євр.)

Мокій – насмішник (гр.)

Кирило – володар (гр.)

Никодим – неповинна кров (євр.)

Костянтин – постійний (лат.)

Олександр – захисник людей (гр.)

Мефодій – допитливий (гр.)

Ростислав – росте славним (слов.)

Михайло – богоподібний (євр.)

Софрон – мудрий (гр.)

Народні прикмети та традиції
• Якщо на Мокія мокро, то і літо мокре буде.
• Якщо туманно і схід багряний, то чекай грозового літа.
• Підземний туман до сходу сонця розходиться – до негоди.
• Якщо 24 травня дощ, то ще сорок днів будуть дощовими.
• Спекотна і суха погода – до посушливого літа.
• Якщо цього дня туман, значить скоро буде буря.

24 ТРАВНЯ
• Якщо 24 травня дощова погода – літо також очікується з численними опадами,

сухо та спекотно – таким же буде і літо.
• Сьогодні кінь трясе гривою – до дощу.
• На Кирила та Мефодія кішка спить черевом догори – чекайте дуже спекотних днів.
• Сон з 23 на 24 травня віщує події, які відбудуться через 12 днів. Сновидіння,

побачене вдень 24 травня, віще, але сильно довіряти йому не потрібно.
• Людям, які народилися 24 травня, протегує квітка незабудка. Їм підходить

хризоліт.

Заборони цього дня
• На Кирила та Мефодія не рекомендується розпочинати нові справи та робити

великі покупки.
• Не можна в цей день працювати на городі, якщо порушити заборону - град може

побити всі посіви.
• Категорично заборонено 24 травня підмітати та пилососити – можна «вимести» з

дому удачу.
• Не радять сьогодні купувати нове взуття та довго перебувати на вулиці.

