
8. MAREC 

Edith Piaf povedala: „Najdôleţitejšie je milovať, byť milovaná, šťastná 

a vyrovnaná sama so sebou.“ 

Osláviť ôsmy marec znamená pripomínať si potrebu rovnosti, príleţitostí ţien 

a muţov a predstaviť si svet, v ktorom si ţeny môţu byť isté, ţe na ich 

názoroch, hodnotách a snoch záleţí. Skutočným dôvodom existencie MDŢ je 

moţnosť uvedomiť si, čo všetko sa ţenám doteraz podarilo dosiahnuť a čo by 

ešte dosiahnuť chceli. MDŢ je pripomienkou na štrajk newyorských robotníčok 

v marci 1908 za zrušenie desaťhodinového pracovného času, proti nízkym 

mzdám a zlým pracovným podmienkam. O dva roky neskôr sa v Kodani konala 

Medzinárodná ţenská konferencia, na ktorej vznikol nápad oslavovať 

medzinárodný deň ţien. V nasledujúcich rokoch v marci  sa oslavoval tento deň 

v Rakúsku, Dánsku, Nemecku a Švajčiarsku. Ţeny na demonštráciách 

poţadovali najmä volebné právo a rovnosť v zamestnaní. V Rusku sa MDŢ 

prvýkrát objavilo v roku 1913 a bolo spojené najmä s protivojnovými 

demonštráciami ţien pod heslom „chlieb a mier“. MDŢ bol uznaný 

Organizáciou spojených národov ako medzinárodný sviatok v roku 1975. 

O ţene môţeme hovoriť ako o nositeľke ţivota a  matke. Ţena je prekrásne 

umelecké dielo, ktoré má viacero podôb. Pravda je, ţe ţena je pilierom 

domácností. Aj výchova detí je predovšetkým na matkinej hlave. Ţena sa 

dokáţe lepšie postarať o malé deti, starých a chorých, je schopná väčších obetí. 

Ţeny si zaslúţia  úctu po celý rok. 

Sú  základným kameňom  našich  rodín. O ţene môţeme hovoriť ako 

o nositeľke ţivota a matke. Ţena je slovo, ktoré skrýva v sebe čaro, krásu, 

duchaplnosť a zmyselnosť. Bez ţien by bol svet pustý ako lúka bez kvetov. Bez 

ţien by bol ţivot na zemi bezcenný. Ţeny si zaslúţia, aby im bola prejavovaná 

úcta po celý rok. Láskavé slová ţeny môţu byť stručné a ľahko sa vyslovia, no 

ich ozveny sú nekonečné. Uvedomme si, ţe neţijeme iba z lásky, ktorú 

prijímame, ale hlavne z tej, ktorú darujeme. Pri príleţitosti krásneho sviatku ţien 



nám dovoľte zaţelať predovšetkým  pevné zdravie, aby ste v tento deň, ale aj 

v ďalších nastávajúcich dňoch Vášho ţivota mali čo najmenej problémov, chvíľ 

bolesti a smútku, aby Vás pohoda, porozumenie a láska sprevádzali na kaţdom 

kroku. Na záver pridávame citát Matky Terezy: Nemusíme robiť veľké veci. 

Stačí drobné veci naplnené láskou. 

 

 


