21 ЛИПНЯ

СВЯТА

День Казанської ікони Божої Матері

ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ

Для боротьби з
протестантизмом папа
римський Павло III
заснував інквізицію (1582)

Художник-футурист, поет,
теоретик мистецтва,
літературний і художній
критик, видавець Давид
Бурлюк (1882-1967)

Поет, археолог і
політичний діяч Олег
Ольжич (1907-1944)
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Патологоанатом, професор Ігор Іркін (1942)

Уранці сторожовий корабель
Чорноморського флоту СКР112 (командир екіпажу капітан-лейтенант Сергій
Настенко) підняв український
прапор і вирушив із Донузлава
до Одеси з метою увійти до
складу ВМС України. Це було
наслідком принизливого
ставлення на Чорноморському
флоті до тих, хто прийняв
присягу народу України.

Незважаючи на Дагомиську угоду, на кораблях і в
частинах посилився тиск на українців. Частині
офіцерів, які присягнули Україні, безпідставно не
присвоювали наступні військові звання,
виключали неблагонадійних зі списків на
отримання житла тощо.
Російська сторона намагалася атакувати СКР-112 з
води і з повітря. Але відповідь капітана 2-го
рангу Миколи Жибарєва, який очолив повстання,
на спробу сил ЧФ "усіма силами зупинити
корабель і повернути на базу" була така: "Я йду під
державним прапором України в її територіальних
водах і слідую в український порт Одеса. На
провокації відповідати не буду, але готовий себе
захищати".
В Одесі екіпаж СКР-112 вітали як героїв. (1992)
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ІМЕНИНИ

Андрій – відважний (гр.)

Олександр – захисник людей (гр.)

Віктор – переможець (лат.)

Сава – неволя (араб.)

Данило – вселяє велику довіру (схід.)

Прокоп – успішність (гр.)

Дмитро – землероб (гр.)

Федір – шлях до досконалості (схід.)

Микола – переможець народів (гр.)

Феодосія – подарована Богом (гр.)

Народні прикмети та традиції
• Якщо в лісах достигли чорниця, то можна приступати до збирання озимого жита.
• Яка погода на Прокопія, така буде і 2 серпня на Ільїн день.
• Бджоли зліше стали — скоро почнеться спека.
• Якщо 21 липня на небі молодий місяць, то по погоді можна визначити, яким буде

серпень
• Згідно з однією з давніх прикмет на 21 липня, якщо сьогодні заткнути за пояс

колосок, то до кінця літа вас не турбуватиме біль у спині.
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• Людина, що народилася 21 липня, буде сильний духом. В якості талісмана йому

слід носити гірський кришталь.

Заборони цього дня
• Бажано цього дня не влаштовуватися на роботу, не звільнятися та не укладати

важливих договорів.
• Не можна 21 липня сваритися, плакати та жалкувати за минулим.
•

Купатися в цей день не можна, оскільки можна потривожити Водяного, за що він
потягне купальника в воду.

• Також сьогодні не варто вирушати у далеку дорогу автомобілем. Шлях може бути

занадто складний та виснажливий.
• Не радять робити занадто багато домашньої роботи. Лише нагальні справи —

заправити постіль, приготувати їсти.

