25 ЧЕРВНЯ

СВЯТА

Міжнародного дня поінформованості про
сколіоз

Всесвітній день смурфіків

25 ЧЕРВНЯ

ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ

Знаменитий іспанський архітектор,
більшість химерно-фантастичних робіт
якого, немов виліплених руками, зведена в
Барселоні Антоніо Гауді (1852-1926)

Письменник, сценарист, режисер і
продюсер, легендарна фігура Бродвею
Джордж Еббот (США, 1887-1995)

Фізик, Нобелівський лауреат 1963 року
Йоганнес Єнсен (Німеччина, 1907-1973)
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Створили іграшку «літаюча тарілка» (1957)
Письменник Петро Угляренко
(1922-1997)

Перший показ телепередачі у прямому ефірі
у світовому масштабі.Програма «Наш світ»
передавалося у 24 країни на п'яти
континентах, і 400 мільйонів телеглядачів
дивилися виступ групи «Бітлз», яка вперше
виконала пісню All You Need is Love (1967)

У Львові відбувся 1-й європейський
семінар з онкологічної хірургії (1992)
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Українська автокефальна церква
об’єдналася з православною церквою
Київського патріархату (1992)

ІМЕНИНИ
Анастасія – відроджена (гр.)

Марія – вперта (євр.)

Андрій – хоробрий (гр.)

Орест – горець (гр.)

Аркадій – пастух (гр.)

Петро – камінь (гр.)

Арсеній – мужній (гр.)

Степан – кільце (гр.)

Ганна – милосердна (євр.)

Тимофій - богобоязливий (гр.)

Євген – шляхетний (гр.)

Федір – Божий дарунок (гр.)

Іван – Божа благодать (гр.)

Юліан – кучерявий (лат.)
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Народні прикмети та традиції

• Сонячно в Петров день – до зеленого покосу. Якщо йде дощ, то покіс мокрий буде.
• До ночі з’явилося багато роси і туман – в найближчі дні встановиться гарна погода.

• Ясний Чумацький шлях – до сонячного дня.
• У садах багато білок з’явилося – до дощового року.
• Чаплі на сухих височинах збираються – до негоди.
• Якщо дощові хмари здаються білими, то можливий град.
• Ластівки і стрижі високо літають – до сонця, низько – до дощу.

• Якщо сьогодні вранці випала рясна роса, то днем обов'язково буде дощ.
• Туман та роса увечері 25 червня - найближчими днями встановиться хороша

погода.
• На Петра Солнцеворота ластівки низько літають – на дощ.
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• Сон з 24 на 25 травня виповниться протягом тижня. Навіть, якщо вам приснилося

щось страшне, не хвилюйтеся – нічого поганого не станеться. Сновидіння,
побачене вдень 25 травня, здійсниться через дев’ять днів. Особливо велика
ймовірність виконання для іменинників дня.
• Люди, які народилися 25 червня, чуйні, тактовні, відповідальні та кмітливі. Іноді

інші користуються їх м’якістю і добротою. В якості талісмана їм слід носити
нефрит.

Заборони цього дня
• Не рекомендується цього дня маленьким дітям спати на чужих подушках, їх

можуть мучити кошмари.
• Не можна на Петра Сонцеворота носити одяг темних відтінків, порушивши

заборону, ви можете образити сонце.
• 25 червня категорично заборонено вагітним гладити свій живіт або прислухатися

до ворушіння малюка.

А чи знаєте ви, що…
Перебування на висоті прискорює ріст
волосся. Наприклад, коли ви летите в літаку,
ваші кучері ростуть удвічі швидше.

