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День відвідування місцевих парків

Міжнародний день кооперативів

СВЯТА

Міжнародний день Дніпра

Міжнародний день спортивного
журналіста

2 ЛИПНЯ

Всесвітній день НЛО

Міжнародний день собак

ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ

Фізик, основоположник
рентгеноструктурного аналізу,
Нобелівський лауреат 1915 року
Вільям Брегг (Англія, 1862-1942)

Письменник, поет, Нобелівський
лауреат 1946 року Герман Гессе
(Німеччина, 1877-1962)
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Модельєр П’єр Карден (Франція, 1922-2020)
Анатом, професор Михайло
Спіров (1892-1973)

Терапевт, професор
Ольга Гиріна (1847)

Терапевт, професор Григорій
Лисенко (1947-2013)
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ІМЕНИНИ

Варлам – шановний (гр.)

Мефодій – допитливий (гр.)

Зосим – життєвий (гр.)

Тимофій – богобоязливий (гр.)

Іван – Божа благодать (гр.)

Тимур – наполегливий (тюрк.)

Марія – чудова (євр.)

Фадей – хвала (євр.)

Народні прикмети та традиції
• Ввечері з’явилася веселка – на хорошу погоду.
• Бджоли купчасто до своїх вуликів летять – до дощу, на стінках вуликів сидять – до

спеки, стають злішими, частіше жалять – до посухи.
• При сході сонця білуваті хмари над водою швидко зникають – до ясного дня.
• Якщо купчасті хмари пролилися дощем в першій половині дня, то слід чекати

негоди. А ось дощик, що почався в другій половині дня, швидко закінчиться.
• 2 липня вважається дуже сприятливим днем для започаткування нових справ,

успіх їм гарантований.
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• Наші пращури були упевнені в тому, що цього дня бджоли можуть жалити лише

поганих людей, хороших вони не чіпають.
• Якщо до вечора сьогоднішнього дня купчасті хмари зникли, то завтра буде ясна

погода, без опадів.
• Справа, розпочата 2 липня, буде успішною.
• Сон з 1 на 2 липня віщий. Виповниться протягом 10 днів. Особливо велика

ймовірність виконання для людей, що з’явилися на світ в цей день. Сновидіння,
побачене вдень 2 липня, почне збуватися в найближчі кілька днів.
• Людям, які народилися 2 липня, все відомо про трави. В якості талісмана їм слід

носити лазурит і опал.

Заборони цього дня
• Не рекомендується у цей день переїдати та вживати їжу з тварин.
• У жодному разі на Зосима Пасічника не можна турбувати бджіл і давати комусь

мед.
• Заборонено 2 липня сумувати, нудьгувати і злитися, а також брати щось і

позичати

