12 ЧЕРВНЯ

СВЯТА

Зміїне свято
Свято Трійці

День працівника фондового ринку України

Всесвітній день боротьби з
дитячою працею

День працівників текстильної і
легкої промисловості
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Міжнародний день фалафелю

День пам’яті преподобного Ісаакія
сповідника, ігумена Далматського

ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ

Придворний лікар Людовика XIV ЖанБатист Дені зробив перше в світі успішне
переливання крові 15-річному
хлопчикові (Франція, 1667)

Відкриття в Херсоні громадської
бібліотеки (1872)
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Карл Елзенер запатентував знаменитий
швейцарський армійський ніж (1897)

Лікар, фізіолог, Нобелівськийй
лауреат 1991 року Берт Закман
(1942)

Варлам – син народу (халд.)
Василь – найбагатший (інд.)
Ісаак – сміх (євр.)
Педіатр, професор Володимир
Лапшин (1947)

Максим – небо, що дарує сни (схід.)
Марфа – господиня (євр.)
Никанор – завбачує перемогу (гр.)
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ТРІЙЦЯ

• У свято оспівують Отця, Сина і Святого Духа, а також поминають померлих. У

неділю у православних храмах виконується одна з найбільш урочистих і красивих
служб в році, а після Божественної літургії, вчиняють вечірню в пам’ять про
поблажливість святого духа на учнів Ісуса.
• У церкву в цей день ходять з гілками берези, клена

або дуба, а також з польовими квітами. Потім їх
несуть додому, засушують і зберігають за іконами.
Також гілки залишають біля вікон і дверей, щоб не
проникла зла сила.
• На Трійцю сушать віники для лазні. Вважається, що вони будуть мати цілющу силу.
• Якщо на Трійцю не можна призначати весілля, то зовсім інша справа – сватання і

знайомство з батьками. Якщо вони випадуть на Трійцю, то шлюб буде міцним і
щасливим.
• Існує також прикмета, що дощ на Трійцю пророкує грибний рік, хороший урожай і

прекрасну погоду.
• Якщо вмитися росою на Трійцю, можна продовжити здоров’я і зберегти красу.
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• Трави, зібрані на Трійцю, мають цілющу силу. Вважалось, що всі рослини у цей

день отримували магічні властивості. З них робили ліки, а з квітів - талісмани і
обереги
• Незаміжнім дівчатам потрібно бути привітними з усіма, щоб швидше вийти заміж.
• Веселка на Трійцю – в домі буде щастя. Щоб всілякі негаразди та хвороби обходили

стороною, на Трійцю подавали щедру милостиню і не відмовляли нікому в
допомозі.
• Дощ на Трійцю – до врожаю, грибів і хорошої погоди.
• Сонячна погода на Трійцю – літо буде спекотним і посушливим.
• Скатертину зі святкового столу на Трійцю не прали, а дбайливо зберігали і нікому

не показували. Вважалось, що така скатертина здатна залучити в будинок
багатого чоловіка для дочки, а для сина - гарну і працьовиту дружину.
• Після Трійці наступає справжнє літо. Прийде Трійця - спеку принесе.
• Якщо березові гілочки, поставлені на Трійцю, не засохнуть через три дні, то буде

мокрий сінокіс.
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• На свято Трійці дівчата плели вінки і пускали їх водою. Якщо вінок розвалиться -

бажання не збудеться. Зазеленіє - в дівках ходити.
• Якщо на Трійцю вмитися ранковою росою, то молодість і врода ніколи не

покинуть.
• Холодна погода в цей день – літо теж холодним буде.
• Прилетіли стрижі – значить, теплі дні попереду.
• Тепла погода – огірки добре вродять.
• Рано ластівки прилетіли – буде хороший урожай.

• Похмура погода– врожаю не буде.
• Холодна погода– літо теж холодним буде.

Що не можна робити на ТРІЙЦЮ
• Вважається, що на Трійцю не варто призначати весілля – нібито нічого хорошого

таку сім’ю не чекає.
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• Шити, пекти і працювати на городі, як і на інші великі християнські свята, на

Трійцю не можна. Трійця збігається з закінченням тяжких трудів та підготовкою
до збирання врожаю. Тих людей, хто не відпочиває в цей день, за повір’ями,
чекають напасті: у тих, хто оре, худоба впаде, у тих, хто сіє, град поб’є посіви. У тих,
хто пряде вовну, вівці заблукають.
• У народі вірили, що на Трійцю приходять міфічні істоти – мавки і русалки, тому не

бажано одному йти в ліс або на поле. Також не можна водити в ліс худобу. А ще на
Трійцю не можна купатися, інакше, за давніми повір’ями, русалки затягнуть на
дно.
• У свято Трійці потрібно постаратися не думати про погане, не заздрити і не

злитися на когось, бо нічим хорошим це не закінчиться.

Народні прикмети та традиції
• Сильна роса 12 червня – до сонячного дня.
• Увечері немає роси – завтра буде дощ.

• Роса швидко висихає – до дощу.
• Чим більше ввечері роси, ті спекотнішим буде на наступний день.
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• Якщо день погожий, то прибирання хліба буде пригоже.
• Негода на Веремію віщує сувору зиму.
• Зозуля кує на хорошу погоду.
• Сильний туман вранці – до врожаю грибів.
• Затяжний дощ обіцяє поганий урожай.
• Якщо вранці 12 червня немає роси на траві, то піде увечері дощ.
• Також дощ цього дня провіщає гучне дзижчання джмелів.
• На Ісакія Змійовика чути крик сов – очікується похолодання.
• Якщо сьогодні дме південний вітер, то осінь буде тепла, якщо західний - дощова, а

якщо північний - холодна і рання.
• Сон з 12 на 13 червня порожній. Якщо сновидіння, побачене вдень 13 червня, вам

снилося і раніше, то чекайте його виконання через сім тижнів.
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• Люди, які народилися 13 червня, енергійні і впевнені в собі. Вони володіють

сильним характером, доброзичливі і товариські. До слабких сторін іменинників
цього дня можна віднести довірливість, нерозбірливість і недоцільне
марнотратство життєвих сил і енергії. В якості талісмана їм підходить сапфір.

Що не можна робити сьогодні
• Не рекомендується 12 червня купувати посуд, тому що вважають, що довго він не

прослужить.
• На Ісаакія Змійовика в жодному разі не можна вбивати плазунів.
• Категорично цього дня заборонено обманювати, хитрувати та викручуватися, у

разі порушення заборони можуть виникнути проблеми в особистому житті та
фінансові втрати.
• Сьогодні не варто піднімати знайдені гроші, тому що вони нічого, крім бід та

неприємностей не принесуть.

