25 ЛИПНЯ

СВЯТА

День зубного техніка

День святого Христофора - покровителя
автомобілістів і дорожньої поліції

День Поза Часом

Свято ікони Божої Матері «Троєручиця»

25 ЛИПНЯ

Свято вогню і води «Тендзін Мацурі»
(Японія)

День кулінарів (США)

ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ

Іспанський конкістадор Дієго де Лосада
заснував місто Сантьяго де Леон де
Каракас, нині - Каракас, столиця
Венесуели (1567)

Івана Мазепу обрано гетьманом
України (1687)

25 ЛИПНЯ

У Празі відкрився I Всесвітній
фестиваль молоді (1947)

Актор Матт Лебланк (США, 1967)

Політичний і громадський діяч Олександр
Мілінкевич (один з небагатьох, хто ризикуючи
життям чинить опір тоталітарному режиму
Олександра Лукашенка) (Білорусь, 1947)

Письменник, історик, бандурист
Дмитро Білий (1967)

25 ЛИПНЯ
Андрій – відважний (гр.)

Іларіон – веселий (гр.)

Арсеній – мужній (гр.)

Марія – чудова (євр.)

Вероніка – квітуча (лат.)

Михайло – рівний Богові (євр.)

Гаврило – Божий воїн (євр.)

Прокл – раніше названий (гр.)

Григорій – пильний (гр.)

Семен – почутий (євр.)

Іван – милість Божа (євр.)

Юхим - благочестивий (гр.)

Народні прикмети та традиції
• По погоді на 25 липня судили, якою буде осінь. Якщо день сонячний, то золотий

сезон теплим буде. Якщо йде дощ, то осінь буде дощовою. Якщо ж день не політньому прохолодним видався, то зима буде ранньою і суворою.
• Якщо вночі немає роси, а в низинах туману не видно, буде негода.
• Нічні роси не висохли – до грози.

25 ЛИПНЯ
• Гриби з’явилися в лісі – до похолодання.
• Бджоли голосно дзижчать – до спеки.

• Листя на верхівках дерев пожовкли – до ранньої осені.
• Багато роси в цей день на полях – до щасливого і врожайного року.
• Якщо цього дня уранці стоїть туман і на траві багато роси - очікується ясна і

сонячна погода.
• Людина, яка народилася 25 липня, проживе довге і стабільне життя без особливих

потрясінь. В якості талісмана їй слід носити хризоліт.

Заборони цього дня
• Не рекомендується сьогодні їсти солодке та їжу, яку приготували сторонні люди.
• Не можна цього дня плакати, лаятися, сваритися, а також погано думати про інших

та нікого не можна ображати.
• Заборонено в Проклів день брати і давати гроші у борг, займатися важкою працею,

а з домашніх справ можна займатися лише приготуванням їжі.

