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1. februar 

BRIGITA 

 

Sveta Brigita je ob sv. Patriku, narodnem 

svetniku Ircev, najbolj češčena svetnica 

na ‘otoku svetnikov’. Njen oče je bil 

premožen Irec, mati pa ena izmed 

njegovih suženj. Ko je zakonita žena 

zvedela za moževo nezvestobo, je izgnala 

sužnjo iz hiše, kakor nekdaj Sara sužnjo 

Hagaro. Bog pa je vse obrnil v dobro. 

Deklica je bila deležna lepe vzgoje pri 

dobri krščanski ženi. Že v zgodnji 

mladosti je bila izredno ljubezniv otrok. 

Srečo je iskala samo v dobrih delih, 

posebno rada je stregla revežem in 

zapuščenim ljudem. Lepota duše ji je 

sijala tudi z obraza in vabila ljudi, seveda 

tudi ženine. Da je ne bi več nadlegovali 

snubci, je Brigita svojega Božjega Ženina 

preprosila, da je oslepela na eno oko in 

dobila nakaze po obrazu. Oče, ki jo je bil 

vzel k sebi, je spolnil njeno srčno željo, 

da se je smela umakniti v samoto 

redovnega življenja. Obliko redovnega 

življenja je tedaj izbrala vsaka skupina 

Bogu posvečenih oseb svobodno z 

vednostjo krajevnega škofa. Brigita je od 

svojega škofa prejela tančico v znamenje, 

da sprejema obljubo svoje deviške 

čistosti, in naselila se je v samoti, v 

današnjem kraju Kildare. Pridružila so se 

ji tri dekleta, kmalu pa je družba narasla. 

Vsenaokrog so ljudje začeli zidati hiše, da 

bi bili deležni duhovnih dobrot, ki jih je 

Bog delil po sveti Brigiti. Prepotovala je 

vso Irsko in ustanavljala nove 

samostanske družine. Čudežev, ki ji jih 

pripisujejo, je nešteto. Do sedemdesetega 

leta je ohranila mladostno svežino kljub 

velikim telesnim naporom in spokornosti. 

Umrla je 1. februarja leta 523. 

7. februar 

EGIDIJ 

 

Rodil se je 16. novembra 1728. Revni, 

toda pobožni starši so mu pri krstu dali ime 

treh velikih frančiškanskih svetnikov: 

Frančišek Anton Pashal. Ta imena so bila 

kakor prerokba, da bo tudi ta otrok postal 

član Frančiškovega reda. Precej časa ni 

prav nič kazalo, da se bo prerokba 

uresničila. Kot desetleten deček se je moral 

iti učit krznarstva. Njegov mojster je 

kasneje izjavil, da se nič ne čudi svetosti 

brata Egidija, saj je že kot vajenec z 

največjim veseljem šel k maši zgodaj 

zjutraj, preden je prišel v delavnico, iz 

delavnice pa je spet šel v cerkev. Pri delu 

je bil najbolj zanesljiv in zavzet. Zgodaj je 

izgubil očeta in že je mislil, da bo moral s 

svojim zaslužkom skrbeti za osirotelo 

družino, toda mati se je drugič poročila in 

dobili so zelo dobrega očima, ki je bil 

otrokom iz prvega zakona kot pravi oče. 

Po raznih preizkušnjah so se fantu le 

odprla samostanska vrata. Kot 

frančiškanski redovnik je dobil ime brat 

Egidij. Zaradi posebne pobožnosti, ki jo je 

imel do svetega Jožefa, je prosil, naj mu 

dodajo še vzdevek ‘od svetega Jožefa“. 

Mladega brata so kmalu poslali v samostan 

svetega Pashala v Neaplju, v katerem je 

potem ostal vse življenje. Najprej je bil 

samostanski kuhar, nato pa vratar. V 

stiskah in težavah je vse hitelo k njemu; 

tudi ministri in člani kraljevske družine so 

pri njem iskali sveta in se mu priporočali v 

molitev. Bogatini so mu prinašali lepa 

darila: denarja in živila, da je lahko 

pomagal množici revežev. Umrl je 7. 

februarja 1812 z vzklikom: »Ljuba Mati 

moja in ljubi moj sveti Jožef, peljita me v 

nebeški raj!« 

14. februar 

VALENTIN 
 

Sveti Valentin združuje v sebi osebi dveh 

duhovnikov mučencev iz iste dobe in 

enakega imena. Ljudska pobožnost se za 

zgodovinske podatke ni dosti menila in je 

že od nekdaj častila skratka sv. Valentina. 

Pobožna legenda pripoveduje, da je bil 

Valentin duhovnik in da je prelil svojo kri 

za Kristusa pod cesarjem Klavdijem II. 

med letoma 269–270. Nekako v tem času 

je umrl kot mučenec Valentin, škof v 

umbrijskem mestu Terni. Ker so spomin 

enega in drugega že stalno obhajali isti dan 

(14. februarja), gre gotovo za isto svetniško 

osebo. Možno je torej, da je bil Valentin 

najprej duhovnik v Rimu, nato pa škof v 

Terniju. Njegov god 14. februarja so po 

vsej Evropi spoštljivo praznovali in zaupali 

v moč njegove priprošnje. Ime Valentin 

izhaja iz latinske besede ‘valens’, kar 

pomeni močan in zdrav, zato so svetnika 

imeli za priprošnjika zoper telesne slabosti 

in zoper kužna obolenja. Njegov god je v 

predpustu, času, ki je bil nekdaj namenjen 

svatovanjem, in zato so se mu priporočali 

novoporočenci. Valentinovo je ob koncu 

trde zime in naznanja bližajočo se pomlad, 

zato so se svetniku priporočali mladostniki 

in čebelarji, ker se njihove ‘muhe’ zbudijo 

iz zimskega spanja. Po starem kmečkem 

koledarju prinese na današnji dan sv. 

Valentin ‘ključe do korenin’, zato mu 

pravijo, da je ‘prvi pomladin’. Po rimski 

legendi je svetnik vrnil vid slepi poganski 

deklici, zato je tudi zavetnik za oči in za 

pravo spoznanje (pogled duše). Druga 

legenda ve povedati, da je svetnik ozdravil 

božjastnega sina nekega pogana, zato ga 

upodabljajo z otrokom, ki mu v krču zvit 

leži pod nogami. 

24. februar 

MATIJA 
 

Izvoljeno ljudstvo stare zaveze je sestavljalo dvanajst izraelskih rodov, Božje ljudstvo nove zaveze pa simbolično predstavlja dvanajst 

apostolov, ki jih je Jezus izbral iz vrst svojih učencev za svoje najožje sodelavce in nadaljevalce svojega poslanstva. Namesto Jezusovega 

izdajalca Juda Iškarijota, ki si je vzel življenje, so dvanajsteri po Gospodovem vnebohodu izvolili ‘nadomestnega apostola’. Volitev so 

opravili z žrebom, ki je določil Matija. Sveto pismo o apostolu Matiju ne pove nič drugega kakor to, kar je zapisano o njegovi izvolitvi. O 

njegovem delovanju govori apokrifni spis Dejanja Andreja in Matija v mestu ljudožercev iz 2. stoletja, ki so si ga izmislili krivoverski 

gnostiki, ki so Matiju podtaknili tudi Evangelij po Matiju. Srednjeveška Zlata legenda pripoveduje, da je apostol Matija misijonaril v 

Makedoniji, kjer je storil veliko čudežev in nazadnje umrl kot mučenec. Staro izročilo pa ve povedati, da je Matija oznanjeval evangelij 

najprej po Judeji, nato pa med pogani v Etiopiji, kjer je okoli leta 63 umrl mučeniške smrti: najprej so ga pobili s kamenjem, potem pa s 

sekiro obglavili, zato ga najpogosteje upodabljajo s sekiro. Za svojega zavetnika so si ga izbrali tisti obrtniki, ki pri svojem delu uporabljajo 

ostra orodja: mesarji, tesarji, krojači pa tudi drugi: stavbeniki in kovači ter celo slaščičarji. 


