18 ЛИПНЯ

СВЯТА

Всесвітній День «Обійміть своїх дітей»

День ідеальної родини

ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ

Світська левиця, філантроп і
активістка, їй вдалося вижити після
гібелі «Титаніка» Моллі Браун (США,
1867-1932)

В Великій Британії вперше проведена
процедура таємного голосування ( 1872)
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Хімік, поет, і філософ єврейського
походження, Нобелівський лауреат 1981
року, уродженець Золочева (Україна)
Роалд Гоффман (США, 1937)

Актор, сценарист, кінорежисер і
продюсер Ван Дізель (США, 1967)

ІМЕНИНИ
Агнія – цнотлива (гр.)

Геннадій – шляхетний (гр.)

Варвара – чужинка (гр.)

Єлизавета – Богом клянуся (гр.)

Василь – величний (гр.)

Ігор – захисник (сканд.)

Володимир – володіє світом (слов.)

Кирило – володар (гр.)

Ганна – милосердна (євр.)

Опанас – горець (гр.)
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Народні прикмети та традиції

• Якщо місяць в небі «грає» (швидко переміщається, ховається за хмари), то буде

багатий урожай.
• Багато зірок на небі – до ясної погоди.
• Якщо молодий місяць яскраво світить, то восени буде переважно суха і тепла

погода.
• Якщо хмарно і зірок практично не видно, то очікується негода.
• Якщо місяць великий і яскравий, то погода буде сонячною. Маленький і блідий

місяць – до затяжних дощів.
• Побачити веселку вранці – до дощу, ввечері – до сонячній погоді.
• Якщо в цей день повний місяць, то навесні буде повноводді.
• Якщо місяць рогами вгору, то зима буде холодною, донизу – теплою.
• Якщо жовті хмари на небі йдуть з південного заходу, то буде дощ.
• Сьогодні місяць дуже яскраво світить – до сухої та теплої осені.
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• Вважають, що всі бажання, загадані в Афанасіїв день, дуже скоро здійсняться.

• У Місячне свято - місяць принесе успіх кожному, хто на нього подивиться.
• Людям, які народилися 18 липня, протегує місяць. В якості талісмана їм слід

носити олександрит. Цей екзотичний мінерал допомагає позбутися від депресії,
знімає втому, дарує спокій і умиротворення.

Заборони цього дня
• У цей день в жодному разі не можна сумувати та злитися.

• Не рекомендується сьогодні пліткувати, обговорювати інших людей, а також

розкривати свої та чужі секрети.
• Не бажано 18 липня розпочинати ремонт, включаючи навіть дрібні ремонтні

роботи.
• Не можна в Афанасіїв день довго спати, щоб взятися за справи якомога раніше.

