9 ЧЕРВНЯ

СВЯТА

Міжнародний день архівів

Всесвітній день акредитації

День коралового трикутника

Міжнародний день кельтського
мистецтва
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День південноамериканського футболу
Всесвітній день антифосфоліпідного
синдрому

День пам'яті мучениці Феодори
Олександрійської

День пам'яті священномученика
Ферапонта, єпископа Сардійського

9 ЧЕРВНЯ

ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ

Астроном, який відкрив планету Нептун
Йоган Галле (Німеччина, 1812-1910)

Хірург, професор
Дмитро Гречишкін
(1912-1996)

Чарльз Грем запатентував штучну
щелепу (США, 1822)

Лікар , професор Володимир
Козявкін (1947)

Педіатр, професор Тетяна
Марушко (1957)

9 ЧЕРВНЯ

ІМЕНИНИ

Анастасія – воскресіння (гр.)

Леонтій – левиний (гр.)

Діана – прекрасна (лат.)

Петро – камінь (гр.)

Іван – Божа милість (гр.)

Федора – Божий дар (гр.)

Леонід – щедра душа (схід.)

Фотій – світло (гр.)

Народні прикмети та традиції
• Багато цвіту на горобині – до врожаю вівса.
• Духота під час сходу сонця – до негоди.
• Ліс шумить в безвітряну погоду – до дощу.
• Нічна роса довго не висихає – до грози.
• Якщо за вікном сонячне, а дятел сильно стукає дзьобом, то скоро буде дощ.
• Якщо на Федору в полі не гнути спини, то посіви будуть криві.
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• Вважають, якщо перший літній туман припав на Федорин день – буде хороший

урожай грибів.
• 9 червня вранці рясна роса – до сонячного дня.
• Негода у цей день – така ж буде погода і восени.

• Сон з 8 на 9 червня не порожній. Він вам щось пророкує. Головне, нікому не

розповідайте про те, що вам приснилося. Сновидіння, побачене вдень 9 червня,
віще. Збудеться воно через 2 тижні.
• Люди, які народилися 9 червня, легкоранимі. Їм слід носити малахіт.

Заборони цього дня
• Вважають, що 9 червня не можна доїдати чи допивати за своїми дітьми, якщо

порушити заборону – вони можуть вирости безвольними та слабохарактерними.
• Увечері цього дня не можна виносити сміття з дому.
• У Федорин день не можна прати дитячі речі, а потім вивішувати їх надвір.
• Сьогодні не бажано пліткувати, стригтися, займатися марною балаканиною,

лаятися і лихословити.

