19 ЧЕРВНЯ

СВЯТА

Міжнародний день батька

Всесвітній день прогулянки

Всесвітній день дитячого футболу

День батька в Україні

День фермера

День медичного працівника
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Всесвітній день обізнаності про
серповидноклітинну анемію

Міжнародний день боротьби з
сексуальним насильством в умовах
конфлікту

ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ

На всій території США заборонено
рабовласництво (1862)

Фізіко-хімік, Нобелівський лауреат
1956 року Сіріл Хіншелвуд
(Великобританія, 1887-1967)
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Рентгенолог, професор (Дніпрвський
медичний інститут) Борис Михайлівський
(1897-?)

Фізик, Нобелівський лауреат 1975 року
Оге Нільс Бор (Данія, 1922-2009)

Інженер, винахідник текстильної
липучки Жорж де Местраль
(Швейцарія, 1907-1990)

Письменник, критик, публіцист Салман
Рушді (Великобританія, 1947)
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Журналістка Мирослава Гонгадзе
(1972)

Папа Римський Павло VI проголосив
американського єпископа Джона Ноймана
(1811-1860, чеха за походженням Яна
Ноймана) католицьким святим. Це був перший
американець, відзначений такою честю (1977)

ІМЕНИНИ
Аглая – розкіш (гр.)

Іона – голуб (євр.)

Віссаріон – лісовий (гр.)

Марко - молоток (лат.)

Георгій – хлібороб (гр.)

Рафаель – бог мечів (євр.)

Єгор – захисник будинку (схід.)

Сусанна – лілія (євр.)

Іларіон – веселощі (гр.)

Текля – слава Божа (гр.)
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Народні прикмети та традиції

• Вранці грім чути – ввечері дощ буде.Дзвінкий грім – на зливу, глухий – на тихий

дощ.
• Різко похолодало – погода зміниться в кращу сторону.
• Колосся пшениці і жита починають знизу цвісти – до хорошого урожаю хліба, з

середини – до середнього врожаю, з верхівки – до неврожаю.
• Бджоли над квітами в рій збираються – до ясного дня.
• В поле сильно стрекочуть коники – на хорошу погоду.

• Перепілка кричить перед дощем.
• Якщо тепло і ясно, то зерно буде велике.
• Східний вітер у цей день віщує опади влітку.
• У непогожий день польовий в’юнок квітки розкрив – скоро проясниться.
• Сон з 18 на 19 червня віщий. Він через 7-10 днів виповниться. Сновидіння,

побачене вдень 19 червня, збудеться через 6 років.
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• Люди, які народилися 19 червня, товариські, харизматичні і чуйні, мають

неординарне мислення. До їх слабких сторін можна віднести надмірну
наполегливість, імпульсивність і безкомпромісність. В якості талісмана їм
підходить обсидіан.

Заборони цього дня
• Цього дня не бажано викидати залишки їжі зі столу, краще поділитися зайвим із

нужденними.
• 19 червня не можна лінуватися, ображатися, сваритися та конфліктувати,

особливо з рідними та близькими.
• Не рекомендується сьогодні вирушати у далекі поїздки, а також міняти місце

проживання.
• Заборонено у цей день прати, шити та мати справу з гострими предметами.

