26 ЛИПНЯ

СВЯТА

День парашутиста (скайдайвера)
День есперанто

День привидів (Японія)

Всесвітній день тофу

26 ЛИПНЯ

ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ

Іван Виговський обраний на Чигиринській
раді новим гетьманом до часу
повноліття Юрія Хмельницького (1657)

Ріхард Вагнер у Байройті
представив свою останню оперу
«Парсіфаль» (Німеччина, 1882)

Фізик, Нобелівський лауреат
1917 року Чарльз Баркла (Англія,
1877-1944)

У Варшаві опублікований перший підручник
міжнародної мови есперанто «Международный
языкъ» (1887)

26 ЛИПНЯ

ІМЕНИНИ

Антон – супротивник (гр.)

Сара – господиня (євр.)

Гаврило – Божий воїн (євр.)

Степан – вінець (гр.)

Маркіян – присвячений Марсу (гр.)

Юліан – кучерявий (лат.)

Народні прикмети та традиції
• Якщо погода суха, то осінь буде теплою, а якщо дощова, то в снопах хліб проросте.
• Темні хмари на небі свідчать про зміну погоди. Якщо до цього було сонячно і сухо,

то скоро випадуть опади.
• Бджоли з ранку на луг вирушили – знак, що весь день погода буде сонячною.
• Граки в зграї зібралися – скоро осінь настане.
• Сильний дощ йде – до неврожаю.
• Риба хвостом б’є – на гарну погоду.
• Якщо під час гроз дме західний чи північно-західний вітер, то скоро дощ

закінчиться.

26 ЛИПНЯ

• Якщо під час дощу качки крякають, то скоро розпогодиться.
• Багато жита в полях – урожай малини буде хорошим.
• Якщо жито достигло, то можна вирушати в ліс і збирати підберезники.
• На Гаврилу дощ - до ранньої, морозної та снігової зими, а якщо сьогодні сухо -

восени опадів буде мало.
• Людина, народжена 26 липня, володіє даром творити чудеса. В якості талісмана їй

слід носити рубін.

Заборони цього дня
• Цього дня категорично заборонено змітати крихти зі столу, а у разі порушення

заборони можливі фінансові труднощі.
• Сьогодні не можна бути жадібним, лінивим та жорстоким, а також нікому не

потрібно заздрити.
• Не рекомендується 26 липня ходити у лазню, можна залучити проблеми із

грошима.
• Заборонено в день Літнього Гаврила сумувати, конфліктувати та сумувати.

