
Deň zaľúbených má, podobne ako každý iný sviatok, svoju históriu a legendy,
ktoré sú s ním spojené. Jedna z legiend hovorí, že sv. Valentín bol rímsky kresťanský 
kňaz ktorý žil v Ríme v 3. storočí. V tom čase vládol cisár Claudius II., ktorý zastával 
názor, že ženatí muži sú slabšími vojakmi a preto zakázal v krajine manželstvo. 
Sv. Valentín, však napriek zákazu cisára, ďalej zasnuboval a oddával zamilované 
páry. Keď sa o tom cisár dozvedel, dal ho uväzniť a neskôr popraviť. Sv. Valentín mal 
schopnosť liečiť chorých a predtým ako bol popravený, vyliečil (tajnička). Vzniklo 
medzi nimi silné puto a sv. Valentín jej pred svojou smrťou zanechal zamilovaný 
list s podpisom, tvoj Valentín. Písal sa dátum 14.2. 269 a ona bola prvou ženou 
v histórii, ktorá dostala valentínku. Sv. Valentín bol popravený v rovnaký deň
a dátum 14.2. sa stal sviatkom lásky. Dnes sú symbolom tohto sviatku pohľadnice
a listy - „VALENTÍNKY“.  
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