14 ЧЕРВНЯ

СВЯТА

Міжнародний день блогера

Всесвітній день в'язання

Міжнародний день натуристів (День нудиста)

Міжнародний день ванни (лазні)

14 ЧЕРВНЯ

ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ

Другий континентальний конгрес
прийняв зірково-смугастий
прапор США (спочатку 13 зірок і 13
червоних і білих смуг)(1777)

В Ліоні (Франція) місцева влада
заборонила показ любих фільмів, в
яких показують карні злочини (1912)

Хімік Роберт Бунзен винайшов пальник,
названий його ім'ям (Німеччина, 1847)

Почала свою роботу Женевська
конференція скликана за інциативою
Джозефа Чемберлена (1927)

14 ЧЕРВНЯ

ІМЕНИНИ

Валерій – бадьорий (лат.)

Давид – улюблений (євр.)

Василь – величний (гр.)

Денис – доносить приховане (схід.)

Вікторія – птах, що літає в небесах(схід.)

Павло – маля (лат.)

Віра – легкий шовк (схід.)

Устин – чесний (лат.)

Гаврило – Божий воїн (євр.)

Харитон – щедрий (гр.)

Народні прикмети та традиції
• Червоний ранок – гарний налив жита.
• Радуга в першій половині дня – до дощу.
• Бліде сонце вранці – до вечора випадуть опади.
• Якщо граки ходять по траві, а жаби виповзли на берег, буде дощ.

• Дощовий і похмурий день – до урожаю льону і конопель.
• Якщо небо хмуриться, а квіти жовтцю розкрилися, то дощу не буде.

14 ЧЕРВНЯ

• Сосна дзвенить, а дуб стогне – до бурі.
• Граки грають – на хорошу погоду.
• Лебеді ввечері розкричалися – на дощову погоду.
• Шпак почав своїх дитинчат літанню навчати – пора сіяти гречку.
• 14 червня вранці веселка – до дощу.

• У цей день дме західний вітер, отже, погода погіршиться.
• Сон з 13 на 14 червня виповниться тоді, коли ви про нього забудете.
• Люди, які народилися 14 червня, все роблять в зрілі роки: і будинок будують, і

сім’ю заводять. В якості талісмана їм підходить алмаз.

Заборони цього дня
• В Устинів день не рекомендується мити голову, можна залучити неприємності.
• Заборонено у цей день говорити неправду та зводити наклеп, а також сваритися з

близькими.
• Молодим дівчатам 14 червня краще зовсім не виходити з дому, оскільки
вважалося, що зустріч із незнайомцем може завдати неприємностей.

