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Sveti Valentin po katerem naj bi se imenovalo Valentinovo, je veljal za priljubljenega
duhovnika - svetnika. Živel naj bi v 3. stoletju v času Klavdija II. gotskega in umrl mučeniške
smrti 14. februarja. Današnji pomen praznika zaljubljencev je dobil šele po visokem
srednjem veku, ko se je razvila zamisel o romantični ljubezni. Valentin ( latinsko
Valentinus - močan, zdrav ) je sicer ime večih svetnikov - mučenikov v antičnem Rimu med
leti 753 pred našim štetjem in 476 našega štetja. Etimologi trdijo, da sta bili črki " g " in " v "
nekoč v preprosti govorici zamenljivi, zato obstaja verjetnost, da so Anglosasi normanski
izraz " galantin " ( ljubljenec žensk ) spremenili v " valanten " ali pa v " valentin " ( bodi moj
valentin, naj bi torej pomenilo - bodi moj galantin, ljubljenec ). Zaljubljenci si na ta dan
največkrat medsebojno izmenjajo valentinčke - ljubezenska pisemca v obliki srca ali krilatega
Kupida. Izmenjava pisem ima svoje poreklo v eni od legend o svetem Valentinu, ki pravi, da
naj bi se sveti Valentin zaljubil v hčer poganskega paznika in ji na predvečer mučenja predal
ljubezensko pismo, na katerem je pisalo " Od tvojega Valentina ". Po drugi legendi naj bi
Valentin ob privedbi v hišo poganskega čuvaja molil in oznanjal, da je Jezus Kristus prava luč
sveta. Čuvaj Asterij je slišal oznanilo in prosil svetega Valentina naj Gospod povrne vid
njegovi slepi hčeri. Valentinova molitev je bila uslišana in deklica je zopet videla. Asterij je v
solzah izpustil krščanske jetnike in z vso družino prestopil v Krščansko cerkev. Tretja legenda
pa pravi, da je bil sv. Valentin ubit zato, ker je nasprotoval neki rimski uredbi, ki je
mladeničem prepovedovala poroko pred služenjem vojaške službe, da ne bi zabredli v
revščino. Škof Valentin ni upošteval cesarjevih navodil in je poročal mlade krščanske pare.
Cesar Avrelij Klavdij Goticus ( Klavdij II. gotski 268 - 270 ) ga je zato dal prebičati in sežgati.
Praznovanje svetega Valentina ima pri različnih narodih različen pomen. Pri Slovencih je
poznan pregovor, da Valentin - prvi spomladin ( pomladni svetnik ) prinese ključ do korenin.
Na ta dan so kmetje po starem kmečkem koledarju pričeli z deli v vinogradih in na vrtovih.
Poleg tega naj bi se takrat snubili ali ženili tudi ptički ( ti se ženijo tudi na Gregorjevo in
Vincencijevo ). Na Japonskem, v Koreji in podobno tudi v Avstraliji na Valentinovo v glavnem
ženske obdarujejo moške in to z slaščicami in cvetjem. Rimljani so v tem času praznovali
luperkalije, praznik, posvečen plodnosti in rodovitnosti. Priredili so nekakšno ljubezensko
loterijo. V skrinjici so zbirali imena deklet, potem pa so fantje žrebali med njimi. Fant in
dekle, ki sta se tako našla, sta naslednje leto veljala za par. V Angliji so otroci vstali pred
sončnim vzhodom in če jim je uspelo prvemu človeku, ki so ga videli, dvakrat zapovrstjo reči:
“ Dobro jutro, Valentin ” in to, preden jih je on nagovoril, so dobili darilo.

V sredo 13. februarja 2019 smo se ob 16. uri zbrali v Gostilnici in pizzeriji Chilli na Jesenicah,
kjer smo za naše člane pripravili družabno srečanje ob Valentinovem prazniku. V uvodnem
delu je vse prisotne pozdravil predsednik društva Sonček Zgornje Gorenjske Jernej Kocjančič
in jim zaželel prijetno praznovanje. V prijetnem klepetu in sproščenem vzdušju so nam
prijazni gostinski uslužbenci postregli z zelo okusnim kosilom, ki nam bo ostalo še dolgo v
lepem spominu. Popoldne nam je hitro minilo. Vsak udeleženec je prejel tudi Valentinovo
darilo.
Namen praznovanja je bil, da osebe s posebnimi potrebami koristno preživijo svoj prosti čas,
da jim pričaramo praznično vzdušje, da se med seboj spoznamo, družimo ter zabavamo,
izmenjamo izkušnje, s tem pa želimo invalidnim osebam pomagati pri vključevanju v
normalno življenjsko okolje, naučiti jih samostojnega in neodvisnega življenja ter
osamosvajanja od staršev, po drugi strani pa pridobivanje novih izkušenj v različnih okoljih in
situacijah.
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Vanda Hrovatin
predsednik
Jernej Kocjančič

Društvo SONČEK ZGORNJE GORENJSKE je vpisan v register društev, ki ga vodi Upravna enota Jesenice /
zaporedna številka : 168 / matična številka: 1173162 / šifra dejavnosti : 94.991 / davčna številka : 52760545 /
E - pošta: soncek@telesat.si naslov: Cesta maršala Tita 65 Jesenice 4270 / telefon : 051 604 - 789 /
TRR: 03186 - 1000368041 / Odločba MDDSZ o vpisu v register invalidskih organizacij številka : IO - 017/01

