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NEDELJA 7. MED LETOM                                     

20.02.      
 

ob 7h      za farane        
ob 8.30   na Pernovem  za +Alojza Jazbec, obl.                     
ob 10h    za +Marijo in Martina Novak, obl.               

Ponedeljek Peter Damiani                                  

21.02.                 ob 18h    za +Rudija in Marjetko Vrčkovnik, obl.        

Torek Sedež apostola Petra                                                               

22.02.            ob 7h      za +Romana Vipavc, obl.     

Sreda Polikarp                                                                                        

23.02.       ob 7h      za +Jožeta Parežnik           

Četrtek Matija, apostol                                                                         

24.02.       ob 8h     na Pernovem  za +Ivana Bratušek    

Petek Valburga                                                                                  

25.02. ob 18h    za +Franca Kačičnik, obl.                         

Sobota Aleksander (Branko)                                

26.02.          ob 7h      za +Jožeta Podpečan, obl.               

NEDELJA 8. MED LETOM                                     

27.02. 
 

ob 7h      za farane        
ob 8.30   na Pernovem  za +Jožeta, Ano in Antona Veber     
ob 10h    za +Justino in Jožeta Veber, obl.               

 
 
 
 



 
* Dramska skupina »Scena« iz župnije Dobrepolje-Videm vabi na uprizoritev 
drame Oscarja Wilda »Saloma«, ki bo v nedeljo, 27.2. ob 18. uri v Unionski dvorani 
Celjskega doma. – Drama predstavi znan evangeljski odlomek o smrti Janeza Krstnika, 
ki se dogaja na Herodovem dvoru.   
 
* ŠTUDENTJE IN DIJAKI ! 
 Celoten seznam katoliških študentskih domov dobite na tem naslovu:  
            http://www.unipas.si/katoliski-studentski-domovi 
 
************************************************************* 
 

OD KDAJ IN ZAKAJ VALENTINOVO ? 
 
V naši podružnični cerkvi na Gori je desni stranski oltar posvečen svetemu Valentinu. 
Prejšnji teden je bil njegov god (14.2.) in na ta dan »praznujemo« valentinovo. Običaj, 
da si na valentinovo zaljubljenci in zaročenci dajejo darila, smo Slovenci pred kakimi 
dvajsetimi leti »uvozili« iz Amerike. Najbolj so tega lepega običaja gotovo veseli 
trgovci.  
O tem pišem sicer en teden prepozno, mislim pa, da bo kljub temu koga zanimalo, od 
kdaj in zakaj valentinovo. 
Prave, zgodovinske korenine valentinovega, »praznika zaljubljencev«, izvirajo iz 15. 
stoletja. Tedaj je v Španiji živel kardinal Juan Torquemada. Močno ga je prevzela misel 
grškega filozofa Platona, da se pristna ljubezen poraja v uboštvu; to pomeni, da ni 
vezana na premoženje ali premoženjske koristi. Kljub temu pa se je kardinal močno 
zamislil nad dejstvom, da so morala številna revna dekleta opustiti misel na zakon, ker 
niso imela potrebne dote. Iz obupa je marsikatera začela prodajati svoje telo.  
Kardinal Torquemada je začel posebno akcijo zbiranja sredstev, s katero je revnim 
zaljubljencem priskrbel potrebno doto. Zanjo je pridobil tudi neapeljskega nadškofa 
Oliveria Carafa, ki je tudi pomagal z denarjem. Skupaj sta prosila za pomoč celo 
tedanjega papeža Pavla II. Ta je razglasil poseben dan, 14. februarja, ko so zbrana 
sredstva delili revnim zaljubljencem in jim tako omogočili sklenitev zakramenta svetega 
zakona. V papeževi navzočnosti so prvič delili zbrane vrečke z denarjem na valentinovo 
leta 1465 v rimski cerkvi svete Marije nad Minervo.  
Sveti Valentin kot oseba in kot svetnik torej nima nobene zveze s tem običajem, saj je 
umrl kot mučenec v 3. stoletju. Ime valentinovo je dal njegov god na ta dan. Lahko pa 
mu priporočimo današnje zaljubljence, da bi se sploh želeli poročiti in da bi se potem 
tudi trudili za zvestobo.   
 
 
 
 


