
 Vážené mamičky, drahí prítomní, milé deti! 

Byť mamou, či už fyzickou alebo duchovnou je najkrajšie povolanie v živote 

každej ženy. Matka a otec, ktorí privítajú na svete nový život, tým spolupracujú s 

Bohom na veľkom diele stvorenia. Toto poslanie je krásne a náročné zároveň. Aj 

preto sa každý rok druhá májová nedeľa nesie v znamení osláv všetkých mamičiek. 

Ide o medzinárodnú udalosť, keďže nielen u nás na Slovensku, ale aj v mnohých 

ďalších krajinách, sa tento deň oslavuje ako Deň matiek. Je to sviatok, ktorý si všíma 

ženu ako darkyňu života. 

Počiatky tohto sviatku môžeme hľadať už v antickom Grécku, kde boli oslavy 

organizované na počesť Rhey – matky všetkých bohov. Predchodcom nášho Dňa 

matiek, ako ho poznáme dnes, je  Materská nedeľa (alebo Nedeľa matiek), ktorá 

pripadala na pôstne obdobie pred Veľkou nocou.  

V  16. storočí to už bol sviatok venovaný všetkým matkám Anglicka. V čase 

sviatku sa služobníctvo, ktoré zvyčajne žilo v príbytkoch svojich pánov, mohlo vrátiť 

domov k svojim matkám a stráviť s nimi deň. Ako sa Európou šírilo kresťanstvo, z 

tejto oslavy sa postupne stala aj pocta Matke cirkvi.  

V 19. storočí v USA bojovali ženské hnutia za práva žien a matiek. V roku 

1914 oficiálne vyhlásil americký prezident Woodrow Wilson Deň matiek za národný 

sviatok a pomenoval ho Dňom verejného vyjadrenia lásky a úcty k matkám. Druhú 

májovú nedeľu matky nepracovali, nevarili, ani neupratovali. Všetko zariadili deti, 

dospelí posielali matkám pozdravy a blahoželania. Obyvatelia USA sa ozdobovali 

kvetom – červeným, kto matku mal a bielym, kto ju už stratil. 

V Československu sme začali Deň matiek sláviť v roku 1923, o čo sa zaslúžila 

dcéra prezidenta Masaryka Alica Masaryková, ktorá bola emancipovanou 

predsedníčkou Československého červeného kríža. Za socializmu sa však vládni 

predstavitelia snažili nahradiť tento sviatok marcovým Medzinárodným dňom žien. 

Tradíciu však úplne nepochovali, po roku 1989 sa  Deň matiek opäť začal oslavovať. 

U nás každý rok škola a obec organizujú kultúrny program pri príležitosti Dňa 

matiek, kam sú pozvané predovšetkým všetky mamičky. Na vystúpení sa vždy 

podieľajú detičky z materskej a základnej školy a okrem toho padne niekoľko 

emotívnych slov. Ako matka som tento program, hlavne básne a piesne detí, vždy 

precítila so slzami dojatia v očiach. Vždy mi to totiž pripomenulo, že Deň matiek ako 

oslava materstva, predovšetkým ďakuje všetkým mamám za obetavosť a lásku voči 

svojim deťom.  

Dovoľte mi, prosím, ukončiť tento príhovor citátom od herečky Sarah Malin: 

„Vždy, keď som potrebovala objať, si mala otvorenú náruč. Keď som potrebovala 

priateľa, tvoje srdce to pochopilo. Keď som potrebovala lekciu, boli tvoje nežné oči 

prísnymi. Tvoja sila a láska ma viedla a dala mi krídla, aby som mohla lietať.“ 


