12 ЛИПНЯ

СВЯТА

Всесвітній день бортпровідника

День паперового пакета

Всесвітній день фотографа

День святих первоверховних апостолів
Петра і Павла

12 ЛИПНЯ

ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ

Заснована вища військова нагорода
США – Медаль Пошани (1862)

Відбувся перший концерт «Rolling Stones»
у Лондоні. На сцену Марки-клубу вийшли
Мік Джеггер, Кейт Річардс, Брайан Джонс,
Дік Тейлор (бас-гітара) і Мік Ейворі
(ударні) (1962)

Композитор, диригент Петро
Гайдамака (1907-1981)

Акторка театру і кіно, телеведуча
Катерина Кузнецова (1987)

12 ЛИПНЯ

ІМЕНИНИ

Григорій – невсипущий (гр.)

Павло – малий (лат.)

Михайло – богоподібний (євр.)

Петро – скеля (гр.)

Никандр - переможець (гр.)

Таїсія – воскресіння (гр.)

Народні прикмети та традиції
• На Петрів день ясно – рік буде хорошим.
• Якщо дощ ллє, то ще сорок днів буде негода.
• На Петрів день співочі птахи перестають співати.
• Якщо вранці є роса, то день буде сонячним. Відсутність ранкової роси віщує дощ.
• Білі хмари проти вітру піднімаються – до дощу, за вітром йдуть – до відра.Жовті

хмари – до опадів.
• Дощ на Петра – до мокрого сінокосу. Сіно буде жорстке, зате урожай непоганий:

два дощу – хороший, три – багатий.
• З нижніх гілок беріз опадає жовте листя – до швидкого листопаду.

12 ЛИПНЯ
• Якщо зозуля перестала кувати до Петрова дня – зима буде ранньою, а якщо після –

осінь затяжною.
• Вважають, якщо на Петра та Павла вмитися у трьох джерелах, то можна поправити

здоров'я та залучити добробут.
• Якщо 12 липня спека, значить на Різдво буде мороз.
• Сон з 11 на 12 липня віщий, може здійснитися на сьомий день. Якщо вдень 12

липня вам приснилося щось погане, то будьте обережні, тому що вас чекають
неприємності.
• Люди, які народилися 12 липня, твердо стоять на землі. В якості талісмана їм

підходить халцедон.

Заборони цього дня
• На Петра та Павла не можна купатися у водоймах, не можна сваритися, а також

займатися рукоділлям.
• Не рекомендується цього дня займатися прибиранням, роботою на городі або в

саду.

