17 ЧЕРВНЯ СВЯТА

Всесвітній день боротьби з
опустелюванням і посухою

Всесвітній день крокодила

Всесвітній день сміттяра
Свято целителів Хаурват
(зороастризм)
День пам'яті святителя Митрофана
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ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ

Композитор і диригент українського козацького
Обрання гетьманом Лівобережної походження Ігор Стравинський (1882-1971)
України Івана Самойловича (1642)

Уролог, професор Ашот
Гаспарян(1902-1970)

Лікар, професор Валентин Вітріщак
(1937)

17 ЧЕРВНЯ

Дипломат, суспільний діяч, генеральний
директор МАГАТЕ (1997-2009),
Нобелівський лауреат 2005 року Мохаммед
ель-Барадеї (1942)

Патофізіолог, професор Олександр
Камишний (1972)

ІМЕНИНИ
Георгій – хлібороб (гр.)

Микита – переможець (гр.)

Єлизар - Божа допомога (євр.)

Микола – переможець народів (гр.)

Іван – Божа милість (гр.)

Митрофан – подібний до матері (гр.)

Марія – вперта (євр.)

Назар – присвячений Богові (євр.)

Марфа – господиня (євр.)

Петро - скеля (гр.)
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Народні прикмети та традиції

• Якщо на Митрофана почався дощ, то йти йому ще 2-3 дні.
• Північно-західний вітер – до негоди.
• Східний вітер обіцяє повальні хвороби.
• Веселка на сході – на гарну погоду, на заході – до дощу.
• Квіти підсилюють запах – дощ піде.
• Латаття закрилися і під воду пішли, а жаби на дорогу виповзли – до опадів.

• На Митрофана дуже задушливо вранці, можливе погіршення погоди.
• 17 червня нічна фіалка розкрила свої квіти – встановиться сонячна погода.
• Західний або південно-західний вітер – до дощів
• Якщо нічне небо червоне, то очікуються сильні вітри.
• Сон з 16 на 17 червня віщий. Почне здійснюватися він через дев’ятнадцять днів.

Особливо висока ймовірність виконання для іменинників дня. Але пам’ятайте, що
розповідати про те, що вам приснилося цієї ночі, нікому не можна.
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• Люди, які народилися 17 червня, сильні і могутні. В якості талісмана їм підходить

опал.

Заборони цього дня

• Сьогодні в жодному разі не можна лаятися та вживати спиртні напої. Краще

утриматися від зловживання алкоголем і їжею.
• Наші пращури вважали, що на Митрофана не можна удобрювати землю нічим, крім

гною.
• У цей день заборонено плавати на довгі відстані.
• Не варто у цей день надто багато працювати, адже є шанси емоційного вигорання.
• Не слід сваритися з рідними та близькими, адже помиритися буде не так уже й

просто.
• Борони боже цього дня давати у борг гроші, а також витрачатися на дурниці;

