17 ЛИПНЯ

СВЯТА

День працівників металургійної та
гірничодобувної галузі України

День етнографа України

Всесвітній день міжнародного правосуддя

Всесвітній день емоджі

День народження «Діснейленду»

17 ЛИПНЯ

ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ

Промисловець, засновник династії,
представники якої отримали титул
«гарматних королів» Фрідріхх Крупп
(Німеччина, 1787-1826)

Ортопед-травматолог, професор
Анатолій Лобенко (1937-2020)

Терапевт, професор Сергій Левашов
(1857-1919)

Герцогиня Корнуольська, друга дружина принца
Чарльза Камілла (Велика Британія, 1947)

17 ЛИПНЯ

ІМЕНИНИ

Анастасія – багатолика краса (схід.)

Марко – сухий (лат.)

Андрій – мужній (гр.)

Марфа – добродійка (гр.)

Богдан – вселяє надію (схід.)

Микола – переможець народів (гр.)

Георгій – хлібороб (гр.)

Михайло – богоподібний (євр.)

Дмитро – плід земний (гр.)

Ольга – фатальна (сканд.)

Іван – Божа благодать (гр.)

Тетяна – упорядниця (гр.)

Марія – чудова (євр.)

Федот – даний Богом (гр.)

Народі прикмети та традиції

• Яка погода на Андрія наливу, така буде і в Калинів день (11 серпня).
• Якщо листя на рослинах почали жовтіти, то осінь буде ранньою.
• Хмарна погода – до тепла.

• Грім гримить гучно – до граду.
• Хороший урожай лісових ягід – до суворої зими.

17 ЛИПНЯ

• Якщо при перших краплях дощу кури в курник ховаються, то злива буде

затяжною.
• Ясне зоряне небо та чіткий Місяць у ніч на Андрія Наливу – до гарного врожаю.

• Щоб захистити будинок від нечистої сили його потрібно окурити звіробоєм.

Гілочку рослини варто повісити біля порога житла.
• Вранці бажано випити чаю з лимоном, щоб ніяка хвороба не здолала.

• Сон з 16 на 17 липня віщий. Виповниться він через 20 днів.
• Людям, які народилися 17 липня, слід носити цитрин.

Заборони цього дня
• День вважається небезпечним, тому не варто починати нові справи, а прийняття

важливих рішень краще відкласти на другу половину дня.
• Щоб уникнути фінансових труднощів в майбутньому, не варто в цей день брати

або давати в борг.
• Вважають, що цього дня не можна рано лягати спати.

