
Ahoj, kamaráti!
– Na začiatku mája sme si Svetlúšikovou 
baterkou posvietili v Biblii na to, že kde je 
Panna Mária, tam je aj...
– ... jej Syn Ježiš, Dobromilka. Ježiša nosila 
pod srdcom, v srdci si uchovávala jeho slo-
vá a jej srdce trpelo pod krížom.
– Podobne je to aj s našimi mamičkami, 
Svetlúšik. Aj keď nie sme priamo pri nich, 
stále si nás nosia v srdci, lebo sme ich deti. 
Myslia na nás, aj keď sme v škole, modlia 
sa za nás, sprevádzajú nás na ceste životom 
cez úspechy i neúspechy a túžia nás s celou 
rodinou doviesť čo najbližšie k Ježišovi.
– Ďakujeme vám za to, milé naše mamičky. 
A chceme vám našu vďačnosť ukazovať čo 
najčastejšie – špeciálne na Deň matiek☺.

Aké sú pre nás mamičky nenahraditeľné – to si 
uvedomuje celý svet. V mnohých krajinách sa 
sviatok mamičiek oslavuje ako u nás – druhú 
májovú nedeľu. Ale niekde aj v období Vianoc, 
keď si pripomíname Svätú rodinu a Ježišovo 
narodenie.
 

Napríklad v Mexiku spievajú deti tradičnú 
pieseň o mamičkách. Japonské deti kreslia 
portréty svojich mamičiek. Tieto kresby zdobia 
počas Dňa matiek výklady a steny supermarke-
tov. Darujú im červené kvety, srdiečka a snažia 

sa pomáhať s domácimi prácami väčšmi ako 
inokedy. V Anglicku má dlhú tradíciu pečenie 
špeciálneho koláča pre mamičku. Usporadúvajú 
sa rodinné oslavy a návštevy babičiek a prababi-
čiek. Brazílčania tiež Deň matiek radi oslavujú 
v kruhu celej viacgeneračnej rodiny – najmä 
spoločnými grilovačkami v  prírode. Deti si 
v škole alebo vo farnosti pripravujú vystúpe-
nia pre mamy a staré mamy. V Austrálii deti 
okrem vlastnoručne vyrobených darčekov ob-
darúvajú mamky chryzantémami. Názov týchto 
kvetov totiž v angličtine ukrýva slovo mamy 
(chrysanthemums – mums).

Vo viacerých krajinách vlastnoručný darček 
dopĺňa aj vlastná básnička pre mamičku. Vedeli 
by ste nejakú krátku básničku vymyslieť i vy? 
Alebo modlitbu za mamku?

Je naša mama.
Jej neviditeľnú korunu na hlave zdobí zlato 

lásky ocka a nás detí.
Na korune sa trblietajú drahokamy maminej 

odvahy, nehy, krásy, starostlivosti, trpezlivosti... 
Žiaria perly mnohých talentov, obety a mod-

litieb za tých, ktorých si mamička nosí v srdci. 
Pozývame vás, aby ste svojej mamičke na 

Deň matiek vyrobili aj viditeľnú korunu. Ako 
ju vyzdobíte, čo k nej pripíšete, ako pomenujete 
ozdoby na korunných klenotoch – záleží len na 
vašej fantázii☺.

Stačí vám tvrdý papier, nožnice, trblietavé 
nálepky, farebný papier, výrazné farbičky či 
fixy, lepiaca páska na upevnenie korunky alebo 
gombíky a čokoľvek, čo sa vám hodí...

Korunku môžete vyrobiť na nakreslený por-
trét mamičky alebo veľkú korunku priamo pre 
ňu – do vlasov. Budeme radi, keď nám svoje 
dielka pre mamičku odfotíte a pošlete ☺.
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Deň matiek vo svete

Čo vymýšľajú deti sveta  
pre svoje mamičky? 

Kráľovná našej rodiny

Pane, ktorý si na nebi,
zachovaj všetkým deťom mamy.
Nech ako cesto na chlebík
im rastú v teple pod rukami.

(Milan Rúfus z básne Modlitba za rodičov)

Cípy korunky pre mamičku môžeš vystrihnúť do 
tvaru písmen slova MAMI. (Na takúto korunku 
potrebuješ približne 60 cm – dva tvrdé papiere 
spojené kratšou stranou.)


