7 ЛИПНЯ

СВЯТА

Різдво Пророка, Предтечі та
Хрестителя Господнього Івана

Всесвітній день прощення

7 ЛИПНЯ

День шоколаду (США)

Свято кохання «Танабата» (Японія)

ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ

Вперше заспівали гімн Англії «God Save
the King» (1607)

Винахідник ткацького верстата для
візерунчастих тканин Жозеф Марі
Жаккар (Франція, 1752-1834)

7 ЛИПНЯ

Архітектор, поет , колекціонер
порцеляни (Дніпро) Олександр
Красносельський (1877-1944)

Письменник-фантаст Роберт
Хайнлайн (США, 1907-1988)

Художник-модерніст, монументаліст та
ілюстратор Марк Шагал (Франція, 18871985)

Невропатолог, професор Григорій Кушнір
(1947)

7 ЛИПНЯ

Письменник, Нобелівський
лауреат 2006 року Орхан
Памук (Туреччина, 1952)

Актор театру та кіно Євген Єфремов (1977)

Бува ж таке..
7 липня 1982 року Майкл Фейган заліз в
Букінгемський палац і вкрав пляшку вина з
винного льоху, а потім зайшов в спальню
королеви. Її Величність прокинулася і побачила
Фейгана, який пив вино, але почала кликати на
допомогу тільки тоді, коли той попросив
закурити.

7 ЛИПНЯ

ІМЕНИНИ

Антон – гідний похвали (рим.)

Микита – переможець (гр.)

Єлизавета – Божа клятва (гр.)

Михайло – богоподібний (євр.)

Захар – провісник весни (схід.)

Петро – камінь (гр.)

Іван – Божа благодать (гр.)

Яків – стріла успіху (схід.)

Народні прикмети та традиції
• Якщо в Іванів день гроза, то горіхів вродить мало і більшість з них будуть

порожніми.
• Якщо в цей день дощ заплаче, то через п’ять днів сонце засміється.
• Сильна роса – до врожаю огірків.
• Цикади скрекочуть – до жаркого дня.
• Зарості верби на вітру шумлять – до зливи.

• Аромат польових квітів посилився – до дощу.
• Листя папороті чоловічого донизу закручуються – до теплого і сонячного дня.
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• Хто скупається у водоймі на Івана Купала, той позбудеться від всіх хворіб.
• Якщо в ніч на Івана Купала небо щедро усіяне зірками, то очікується хороший

урожай усіх овочів та грибів.
• Почули спів цвіркуна цієї ночі – чекайте хороших новин.
• Вважають, що якщо сьогодні представниця слабкої статі вмиється ранковою

росою, то вона надовго збереже свою молодість і привабливість.
• Якщо на Іванів день буде дощ, то все літо буде спекотним і з невеликою кількістю

опадів.
• Наші пращури були впевнені, якщо стрибнути

через купальське багаття - всі біди та хвороби
залишать Вас назавжди.
• Якщо сон з 6 на 7 липня і збудеться, то дуже не скоро. Сновидіння, побачене вдень

7 липня, може здійснитися через півроку. Якщо цього не відбулося, то вже не варто
чекати його здійснення.
• Люди, які народилися 7 липня, влюбливі. Все життя вони шукають свій ідеал. В

якості талісмана їм слід носити бурштин.
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Заборони цього дня

• Категорично заборонено на Івана Купала виконувати важку фізичну роботу,

злитися, лаятись.
• Вважають, що в ніч з 6 на 7 липня не можна спати, оскільки саме цієї ночі

прокидається нечиста сила, яка може вас подолати.
• Не можна в цей день, в жодному разі, ображати свійських тварин, особливо корів.
• Бажано на Івана Купала нічого не віддавати, не продавати, не позичати, бо це може

призвести до фінансових проблем.
• Якщо в цей день людина знайде гроші

на дорозі, навіть велику суму – брати
не можна ні в якому разі.
• Купатися у водоймах можна тільки до заходу сонця або на світанку – вночі можуть

потягнути русалки або водяний під воду.
• Не можна по лісі ходити на самоті після заходу сонця - можна не повернутися.

