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Milé mamy, mamičky, staré mamy, 

 

o mesiaci máj sa hovorí ako o mesiaci lásky. Slovo láska sa v tomto mesiaci 

skloňuje a užíva v rôznych významoch, ale dnes chcem upriamiť pozornosť na 

dnešný sviatok „Deň matiek „ a na lásku k matke. 

 Mama je v živote každého dieťaťa tá najdôležitejšia osoba. Slovo mama 

vysloví každé dieťa ako prvé. Je pravdou, že sa aj ľahko vyslovuje, ale možno 

to už príroda tak zariadila. Slovo mama však dieťa hovorí, aj keď ho niečo 

bolí, keď mu niekto ubližuje a na mamu volá, aj keď potrebuje pomoc. 

S odstupom času a prežitých rokov môžeme hodnotiť, že každý život prežitý 

v láske sa nám vracia ako tá rozprávka, ktorú nám čítala naša dobrá mama 

pred spaním. Presne tá, kde víťazilo dobro a láska nad zlobou a nenávisťou. 

Na prahu dospelosti sme mamu zásobovali tými šťastnými, ale aj menej 

šťastnými príbehmi aj my. Je to paradox, ale pre mnohých z nás prišiel čas, 

keď sme opäť čítali rozprávky a zaujímavé príbehy nie deťom ale  rodičom, 

aby sme im v starobe spestrili a spríjemnili jeseň života. Veľmi dobre si 

z detstva pamätám, že u nás doma bola najobľúbenejšia rozprávka 

o stratenom dievčatku, ktorého keď sa okoloidúci pýtali ako vyzerá tvoja 

mamička, tak odpovedalo: „Vy ju nepoznáte? Ona je predsa najkrajšia na 

svete.“ Takže určite v každom z nás celý život rezonuje odkaz tohto dievčatka 

a pre každého z nás je mama tá najlepšia a najkrajšia na svete. Preto sviatok, 

ktorý si dnes pripomíname, nech je symbolickou poklonou a poďakovaním za 

starostlivosť, obetavosť a láskavosť, nech je pripomenutím všetkého, čo pre 

nás mamy znamenali a znamenajú. Je nesmierne dôležité, aby každé dieťa 

dostalo veľa lásky od svojich rodičov a najbližších, lebo len ten, kto veľa 

dostal, môže aj veľa rozdať. Síce dnes sa mnohé hodnoty strácajú 

v uponáhľanom spôsobe života, slovo obeta a vďaka sa už akosi nenosí, ľudia 

sú zapriahnutí v povinnostiach, a preto sa aspoň dnes na chvíľu zastavme, 
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zaspomínajme, oživme spomienky, tí, ktorí majú svoju mamu pri sebe tak 

s kytičkou v ruke, tí, ktorí ju odprevadili do večnosti tak tichou spomienkou 

a poďakujme svojej mame za všetko, čo pre nás urobila, čím nás obohatila, 

a čomu nás naučila. 

 Milé mamičky a babičky, 

verím že dnešná uponáhľaná doba vám neukrojí s materinskej lásky, majte 

vždy otvorené srdcia a náruč pre vaše deti a vnúčatá. Dnes títo naši 

vystupujúci sú ozajstnými deťmi, chodia do škôlky a do školy, a tak  na dnešný 

sviatok Deň Matiek nemožno od nich očakávať, že vám kúpia darček. Za vašu 

starostlivosť a láskavosť vám pripravili iné darčeky, ktoré nestoja peniaze ale 

je v nich ukrytá láska k vám. Ja vám tiež z tohto miesta všetkým tu prítomným 

mamičkám a babičkám, ale aj tým, ktoré sa s akýchkoľvek dôvodov nemohli 

zúčastniť tejto milej udalosti, želám pevné zdravie veľa šťastia, lásky rodinnej 

pohody a radosti v kruhu svojich najbližších. 

 

 

Dnes vám kyticu poďakovania uvili deti z našej MŠ pod vedením Ľubky 

Pinčíkovej  a Mišky Klundovej  

 

Za lásku starostlivosť a obetavosť sa vám prišli poďakovať cez tóny 

hudobných skladieb deti z našej obce, ktoré navštevujú ZUŠ. 

Súrodenci Kaplíkovci 

Súrodenci Záhalkovci 

Súrodenci Kovalíkovci 

Miška Hanulíková 

Klárka Ondrušková  

Martinko Galo 

 

Tak Vám prajem krásny kultúrny zážitok. 

 

V Jablonovom 08. 05. 2022 

 

         Ladislav Čička 

         starosta obce 


