19 ЛИПНЯ

День нових друзів

СВЯТА

День тренера в Україні

ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ

День жінок-міністрів - Японія

Вчений Жозеф Ньєпс зробив першу у
світі фотографію (Франція, 1822)

19 ЛИПНЯ

Хірург, професор
Олексій Ковальов
(1957)
Акторка театру та кіно Ірина
Дорошенко (1957)

ІМЕНИНИ
Анатолій – схід сонця (гр.)

Віктор – переможець (лат.)

Андрій – хоробрий (гр.)

Гліб – нащадок Бога (сканд.)

Антон – супротивник (гр.)

Інокентій – невинний (лат.)

Архип – конюх (гр.)

Лука – сяючий (лат.)

Валентин – міцний (лат.)

Марина – перлина (гр.)

Василь – царствений (гр.)

Сисой – шостий (євр.)

19 ЛИПНЯ

Народні прикмети та традиції

• Наші пращури по місяцю визначали погоду на найближчі дні:

якщо він зеленуватий, то скоро почнуться дощі;
якщо великий і в тумані, то гряде похолодання;
білий і блискучий місяць – до холодної погоди без опадів.
• Листя пожовкло – до ранньої осені і зими.
• Жовті хмари – до дощу.
• Чути гучний гуркіт грому сьогодні – до негоди.
• Місяць на небі блискучий та білий – очікується холодна погода без опадів.
• Щоб весь рік бути здоровим, потрібно вранці пройтися босоніж по росі.
• Проблема, що виникла 19 липня, скоро вирішиться сама собою.
• Людина, які з’явився на світ 19 липня, буде все життя пливти за течією. В якості

талісмана їй слід носити циркон.

19 ЛИПНЯ

Заборони цього дня
• Не рекомендується цього дня займатися консервуванням.
• Представницям слабкої статі сьогодні не можна займатися домашньою роботою.
• Не бажано на Сисоя сваритися зі своїми близькими, а також вживати погані слова.
• Вважають, що 19 липня не можна поспішати, давати та брати гроші у борг,

розпочинати нові справи.
• У Сисоєв день не можна поспішати, інакше розпочата справа завершиться

провалом.

Цікаво знати, що…
В азіатській країні Бутан всі жителі
країни офіційно стають старшими на
один рік не в день свого народження, а на
Новий Рік.

