
V tento den dávají děti svým maminkám květiny nebo jiné dárky, 

většinou vlastnoručně vyrobené. Také ve škole učitelky nebo vychovatelky 

vyrábí s dětmi přáníčka a drobné dárečky z papíru apod. A většinou 

nechybí kytička a pořádná pusa.  
 

Z USA také pochází slavení Dne otců, který se v naší zemi, stejně jako 

v Americe, slaví 3. červnovou neděli. Ale v některých zemích se např. slaví 

19. března na sv. Josefa.  
 

Z toho nám jasně vyznívá, jak je role matek i otců důležitá pro život 

každého člověka a vlastně pro celou společnost. A kdo by nevzpomínal  

a nemyslel rád na svou maminku? Vzpomenete si třeba, jakou písničku 

měla Vaše maminka ráda? Zazpívejte si ji. Vybaví se Vám, co na sobě 

nosila nejčastěji, anebo jakou květinu měla ráda, jakou barvu? Určitě jste 

jí jako děti pomáhali, občas i překáželi; co jste třeba společně vařili, pekli, 

vyráběli, sázeli apod.? Co jste spolu s maminkou nejraději dělali? Určitě se 

Vám také vybaví různé situace, v kterých Vám maminka pomohla, utěšila, 

povzbudila, kdy jste se hodně nasmáli, anebo i kdy jste spolu plakali… 
 

 Nemůžeme skončit naše zamýšlení bez vzpomínek na májové, které 

mnozí z vás zažili jako děti v doprovodu svých babiček, maminek, či dalších 

příbuzných a dětí, ale také později už jako dospělí. V kostelích se lidé 

s láskou starali o mimořádnou výzdobu mariánských oltářů, jak se to dnes 

už moc nevídá. Jako děti oblečeni v pěkných šatičkách jste do sebe 

vstřebávali tu zvláštní atmosféru za zpěvu mariánských písní a litanií, 

kterým jste tehdy možná ani nerozuměli. Na májové pobožnosti jsme se 

mohli vydat i letos, a tak jste třeba mohli vyzdobit oltář kytičkou pro 

Pannu Marii. Jsme ale rádi, že k naší Mamince Panně Marii se můžeme 

obracet pořád, vždyť máme krásnou modlitbu Zdrávas Maria.  

Zdrávas, Maria, milosti plná, Pán s tebou; požehnaná ty mezi ženami  

a požehnaný plod života tvého, Ježíš. Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás 

hříšné nyní i v hodinu smrti naší. Amen. 
 

Milí přátelé, pro dnešek se s Vámi loučíme.  
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