
 

14 февруари – ден на влюбените 

 
Денят на Свети Валентин или Денят на влюбените отбелязваме на 14 февруари. 
Официално наложилото се становище гласи, че корените на празника идват от римо-

католически празник в чест на Св. Валентин, който се 
свързва с романтичната любов от времето на 
Средновековието. Затова и празникът е значително по-
разпространен в католическия свят. На този ден още през 
14 век започват масово да се разменят любовни послания 
под формата на т.нар. валентинки. Става въпрос за 
същите, които днес възприемаме като задължителни 
символи на любовта – сърце и образа на крилатия 
Купидон. Свети Валентин се празнува по света от 1800 
година, а в България от 90-те години на ХХ век, сякаш за 
да напомни, че за човешката обич няма религиозни 
граници и влюбените могат да покажат чувствата си един 
към друг. Традицията повелява на този ден влюбените да 
си разменят символични подаръци. Те обикновено са във 

формата на сърце – балони, плюшени играчки, шоколадчета, 
картички –валентинки и разбира се, цветя. 

Католическият Свети Валентин се отбелязва с чаша вино, 
чийто патрон Трифон Зарезан празнуваме днес. На 14 февруари 
съвпадат три празника и всеки българин може да избере кой от 
тях да празнува. Това са църковният празник за успението на 
Свети Кирил Славянобългарски, празникът по стар стил на 
Свети Трифон Зарезан, честван като Ден на лозаря и празникът 
на Свети Валентин.  

На 14 февруари нека всички млади хора се замислят, че в 
деня на влюбените много сърца ще трепнат и че случайните 
връзки под булото на алкохола и свързаната с тях интимност 
крият особено голям риск, както по отношение на нежеланата 
бременност с всичките социални и психологически проблеми, 
така и от заразяване с болести предавани по полов път: СПИН, 
сифилис, гонорея.  

Не забравяйте, че: 
 Рискът от инфектиране с ХИВ може да бъде намален при 

редовна употреба на презервативи;  
 Не е възможно заразяване с ХИВ при нормално битово 

общуване с хора, засегнати с ХИВ/СПИН (прегръщане, 
целувка, използване на общи прибори за хранене);  



 
 
 

 Не е възможно вируса да се предаде при ухапване от комар;  
 Човек, който изглежда напълно здрав може да бъде носител на СПИН. 
 

 
 
 

Дарба и изкуство е да умееш да обичаш! Блогословия е - да си обичан!  
А този, който има и двете, е щастливец! 

 
 

 

 

 


