
 
Kærligheden er tålmodig,  

og kærligheden er mild.  
Kærligheden bliver ikke misundelig,  

den praler ikke og fører sig ikke frem.  
Kærligheden gør ikke noget, den ikke kan stå 

ved.  
Den gør ikke noget for sin egen skyld,  

lader sig ikke provokere,  
bærer ikke nag  

og fryder sig ikke, når der sker noget 
uretfærdigt,  

men glæder sig over sandheden.  
Kærligheden finder sig i alt,  

tror alt,  
håber alt,  

udholder alt.  
 

Kærligheden hører aldrig op. 
1 Kor 13, 4 (Den nye aftale) 

Tænd et lys for hinanden  
 og bed for din Valentin  
 
 
 
 
 
 
 
Forelskelse 
Tak, Herre, 
for det store, som er hændt mig. 
Jeg vidste ikke, at jeg havde sådanne kræfter i 
mig, 
og at livet kunne rummer noget så skønt. 
Herre, jeg takker dig for, at du har skabt den, 
jeg elsker. 
Amen.  
 
For et unge par, der skal giftes 
Kære Herre, 
hjælp disse to til at være ét hjerte fyldt af 
kærlighed. 
Skænk dem et liv, hvor de kan være ét hjerte, 
I gode såvel som i vanskelige dage, i sygdom 
og i sundhed. 
Giv dem kærlighed til de børn, de får, 
Og lad deres hjem altid have en åben dår for 
de fattige. Herre, lær dem at bede sammen, så 
de kan forblive sammen.  
Amen. 

 
Teresa af Calcutta 

Ideer til at markere 
Valentinsdagen: 
 Se din elskede med Guds øjne. 
 Tak Gud for din elskede og jeres 
kærlighed. 
 Tænd et lys for hinanden i kirken. 
 Bed præsten om at velsigne jeres 
kærlighed. 
 Brug tid på hinanden. 
 Skriv et kærlighedsbrev til din udkårne 
og fortæl, hvorfor du er forelsket. 
 Husk på den tid, da I lærte hinanden at 
kende og lav en nostalgiaften. 
Tilgiv hinanden, hvis I har brug for det. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ønsker du at blive gift, kontakt venligst 
din sognepræst eller se på 
www.vivilgiftes.katolsk.dk 



DU ER MIN VALENTIN 
Er du forelsket? Mærker du, hvordan alt 
forandres med din elskede ved din side? Dine 
tanker kredser kun om en ting: din elskede. I 
kan aldrig tilbringe tid nok sammen og komme 
for tæt på hinanden. Du er ikke alene længere, 
men har fundet én, du kan snakke og dele alt 
med. Du føler, at du svæver. Alt er forandret og 
vidunderligt.  
 
Kærlighed er dejlig. Den giver dig u-anede 
kræfter. Den gør dit hjerte let som en souffle. 
Den fylder dig fra top til tå med glæde. Men 
den kan også gøre ondt og såre dig inderst 
inde.  
Den ligner en skrøbelig plante, som du skal 
passe godt på, så den vokser sig stærk, 
blomstrer og kan modstå livets storme.  
 
Vi tror, at Gud er kærlighed, og har skabt os til 
kærlighed. Derfor inviterer vi dig og din 
elskede til at takke, fejre og velsigne jeres 
kærlighed her i kirken.  
 
Kom derfor til kirken på Valentinsdag, den
 14. februar.   

 
 
 
 
 
 

Bed Gud om at velsigne jeres kærlighed. For 
Gud, som selv er kærlighed, vil det bedste for 
jer og han vil gå sammen med jer. Og han 
glæder sig over jeres kærlighed.  
 
 
Hvem var Valentin, der lægger navn til 
dagen? 
 
Det fortælles, at han var en modig romersk 
præst. Han viede unge elskende trods kejser 
Claudius II forbud. Kejseren var overbevidst 
om, at singler var bedre krigere end 
ægtemænd. Derfor måtte soldater ikke være 
gift. Men Valentin troede på kærlighedens 
magt. Det kostede ham dyrt. Kejseren 
opdagede, hvad Valentin gjorde for de 
elskende og dømte ham til døden.  
 
Men inden bødlen huggede hans hoved af – 
det var selvfølgelig den 14. februar og året var 
270 - sendte Valentin endnu et brev til en pige, 
som havde været blind, men som Valentin 
havde helbredt. Han afsluttede brevet med 
ordene "fra din Valentin." Denne vending 
bruges den dag i dag (nu oftest trykt i guld og 
glimmer). 
 
Derfor fejrer vi stadig den 14. februar med 
vores udkårne og elskede. Vi skriver 
kærlighedsbreve og fejrer vor kærlighed. Vi 
taler om ”min Valentin”. 
 

Gud gav dig ”din Valentin”, så du har en at dele 
vejen og livet med. Han ser med glæde på jeres 
kærlighed og velsigner den.  
 
Kom derfor i kirken. Sig tak for hinanden, for 
jeres kærlighed og bed Gud om at velsigne jeres 
fælles vej.   

vend 


