13 ЧЕРВНЯ

СВЯТА

День швейної машинки

День Святого Духа

День народження шпильки

Міжнародний день поширення
інформації про альбінізм

День святого Антонія - покровителя
закоханих, тварин і всіх зневірених

13 ЧЕРВНЯ

ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ

У Києві запущений для пасажирів
перший у Російській
імперії електричний трамвай (1892)

Терапевт, професор Інна
Костюк(1937

Проголошення «автономної України».
Українська Центральна Рада заснувала
Генеральний секретаріат, який
призначається Радою (1917)

Президент США Франклін Рузвельт
ухвалив рішення про створення
Управління стратегічних служб, яке
пізніше стало Центральним
розвідувальним управлінням (ЦРУ) (1942)
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Поет, журналіст, перекладач
Василь Моруга (1947)

Балерина, педагог, член Національної
хореографічної спілки України Тетяна
Боровик (1957)

ІМЕНИНИ
Антон – гідний похвали (рим.)

Пилип – любитель коней (гр.)

Борис – малий (болг.)

Полікарп – плодючий (гр.)

Лукія – світла (лат.)

Роман – римлянин (лат.)

Микола – переможець народів (гр.)

Христина – присвячена Христу (гр.)

Остап – міцний (гр.)

Ярема – піднесений Богом (євр.)
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Народні прикмети та традиції

• Сильна роса – до сонячного дня.
• Увечері немає роси – завтра буде дощ.
• Роса швидко висихає – до дощу.
• Чим більше ввечері роси, ті спекотнішим буде на наступний день.
• Негода на Веремію віщує сувору зиму.
• Якщо день погожий, то прибирання хліба буде пригоже.
• Зозуля кує на хорошу погоду.
• На Веремія Бобовника йде дощ, значить - урожай буде небагатим, а якщо видався

теплий ясний день, значить урожай буде відмінним.
• 13 червня увечері немає роси – завтра піде дощ.
• Сьогодні вранці туман – влітку очікується добрий урожай грибів.

13 ЧЕРВНЯ
• Помітили, якщо цього дня павуки активно плетуть павутину - це до погожих днів.
• Сон з 12 на 13 червня порожній. Якщо сновидіння, побачене вдень 13 червня, вам

снилося і раніше, то чекайте його виконання через сім тижнів.
• 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.

Заборони цього дня
• Духів День – це наступний день після Трійці, коли забороняється працювати на

землі, але можна шукати в ній скарб. Нібито земля в цей день обов’язково подарує
хорошій людині щось цінне.
• На Веремія Бобовника категорично заборонено конфліктувати та говорити на

підвищених тонах.
• Не можна сьогодні працювати по дому, виносити сміття та переїжджати на нове

місце проживання.
• 13 червня краще спілкуватися лише з позитивними людьми, щоб забезпечити

довге та веселе життя.

