
 
 

 

V Českých Budějovicích 24. 5. 2021 

 

Milí přátelé, 
 

zdravíme Vás. Je nám radostí, že se můžeme spolu opět setkat tímto 

způsobem.  
 

Měsíc květen už je skoro pryč a my můžeme přemýšlet, jaký vlastně byl. 

Chladnější počasí a častý déšť nám podle pranostik (např. Mokrý máj -  

v stodole ráj. Mokrý máj - chleba hoj. Studený máj - v stodole ráj.) slibují 

hojnou úrodu. Vinaři se ale naopak podle zkušeností našich předků mohou 

obávat, neboť pranostiky jako „Májová voda vypije víno.“ či „V máji vlhko, 

chladno - bude vína na dno.“ nevěstí nic dobrého. A na to navazuje 

červnová pranostika „Na mokrý květen přichází suchý červen.“ Tak 

uvidíme, co nám další měsíce přinesou. Ke každému měsíci se váže několik 

pranostik, vzpomenete si na další květnové či červnové?   
 

V květnu se často pozornost dětí upíná k druhé květnové neděli, která 

je Dnem matek. Význačný den, kdy se vzdává pocta matkám  

a mateřství, se slaví v různé dny na mnoha místech po celém světě, např. 

ve Velké Británii o čtvrté postní neděli, v arabských zemích 21. března. 

V naší republice se slaví druhou květnovou neděli. Věděli byste, z jaké 

země to pochází? Ať jste hádali tak nebo tak, je to podle amerického 

vzoru, přičemž myšlenka mezinárodních a pravidelných oslav tohoto 

svátku vznikla na počest Anny Reeves Jarvisové, která bojovala za práva 

matek. Celonárodním svátkem v druhou květnovou neděli byl Den matek 

až roku 1914.  
 

V naší zemi se začal slavit tento den v roce 1923, a to zásluhou Alice 

Masarykové. Po druhé světové válce sice ustoupil oslavám Mezinárodního 

dne žen (slaveného vždy 8. března), ale po roce 1989 se opět začal slavit 

veřejně.  
 



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.  

 

S pozdravem  

Iva Hojková, vedoucí Diecézního centra pro seniory 

Otec Tomas van Zavrel 



Příloha 1:  

 

Pro ty, kdo rádi při odpočinku luští apod., posíláme obrázek 

s bludištěm. Najděte cestu malého klučiny k mamince, celý obrázek si 

pak můžete vybarvit.  

 

 

 
 

Zdroj: https://www.i-creative.cz; https://cz.depositphotos.com  

https://www.i-creative.cz/
https://cz.depositphotos.com/


Příloha 2: A zde je něco pro zasmání  

 

 Otec se ptá syna:  

"Co se teď učíte ve škole?"  

"Hledáme společného jmenovatele."  

"To se ještě nenašel? Já jsem ho hledal, když jsem ještě chodil do školy."  

 

 Honzík zajde za mámou a ptá se: "Mami, můžu jít do parku?"  

Zeptej se táty.  

Kája se nakloní k tátovi a zeptá se ho: "Tati, koukáš se na televizi?" "Ano."  

"Slyšela jsi mami? Táta říká, že ano."  

 

  Otec sleduje losování Sportky. V ruce drží tiket a po chvíli volá: 

„No toto! Neuhádl jsem ani jedno číslo!“ 

„Nic si z toho nedělej, tati,“ uklidňuje ho malá Danuška, „já na tom byla 

včera při písemce z matiky stejně!“    

 

 Tatínek přijde domů z práce a zastihne syna, jak se chystá do angličtiny.  

Tatínek: „Poslechni, Pavle, když to stojí takové peníze, už ses alespoň něco 

naučil?“  

Pavel: „Ano, říct děkuji a prosím.“  

Tatínek: „No sláva, česky to ještě neumíš.“  

 

 Jde holčička za maminkou a říká: „Maminko, v kuchyni je ta váza, která 

se dědí z generace na generaci?“ „Ano...,“ odpoví maminka. A holčička 

říká: „No tak naše generace ji právě rozbila.“  

 

 „Drahá, vyzvedl jsem dítě ze školky.“ 

„Paráda. A jak ho pojmenujeme? Protože to naše chodí už do druhé 

třídy.“  

 

 „Tak rodino, kam kdo chce na dovolenou?” ptá se otec.  

Hlásí se syn: „Já bych chtěl tam, kde jsem už dlouho nebyl!” 

„Tak tady máš stovku a mazej k holiči!”  


