DEŇ OTCOV

Deň otcov je sviatok, ktorým vzdávame úctu našim oteckom,
otcovstvu ako takému a jeho vplyvu na spoločnosť. Na Slovensku
pripadá na tretiu júnovú nedeľu, tento rok si ho pripomíname
19.júna. A hoci u nás Deň otcov ešte stále nie je veľmi populárny,
jeho korene siahajú až do roku 1910.
Na jeho vzniku sa najvýznamnejšie podieľala Sonora Smart
Dodd z mesta Spokane v štáte Washington, ktorá z úcty a lásky
voči svojmu otcovi, podala návrh na slávenie Dňa otcov miestnej
cirkvi a štátu. Sonora si chcela týmto dňom uctiť svojho otca,
vojnového veterána, ktorý sám vychovával šesť detí. Prezident
Richard Nixon ho trvalo uzákonil až v roku 1972 na tretiu nedeľu
v júni.

Otec v živote každého dieťaťa má významnú úlohu, lebo
zohráva viacero rolí:
 UČITEĽ – Je dôležité, aby sa otec deťom venoval a trávil
s nimi dostatok aktívneho a hodnotového času. Pre dieťa je
otec učiteľom a vzorom číslo jeden, dieťa si ho celý život
idealizuje,

dobrovoľne

ho

nasleduje

a

zo

šťastných

spomienok čerpá cely život.
 SPOLUHRÁČ - Otec v dieťaťu prebúdza bojovnosť, rivalitu,
súperenie,

dravosť

a

je

dôležité,

aby

ho

v

týchto

vlastnostiach viedol správnym smerom. Vďaka hre s otcom
sa

učí

dieťa

pravidlám,

správnym

zásadám,

rozvíja

spoločenské zručnosti, trénuje si zmysel pre humor, zmysel
pre fair play.
 PRÍKLAD – Dieťa kopíruje správanie svojich rodičov. Doma
vidí ako sa otec správa k mame a k ostatným. Svojím
každodenným správaním dáva príklad deťom, čo je správne
a čo je nevhodné správanie.
 ŽIVITEĽ - Dieťa vníma otca ako živiteľa rodiny, pričom
matka je väčšinou na materskej dovolenke a zabezpečuje
každodenné potreby dieťaťa. Otec býva väčšinou ten, kto
prináša do rodiny peniaze a dieťa voči nemu získava rešpekt
aj z tohto hľadiska.
 OCHRANCA - Nielen kvôli robustnejšej stavbe tela, ale i
vďaka nej, vníma dieťa otca ako ochrancu. Otec je pre dieťa
symbolom bezpečného domova, v ktorom sa cíti ono aj jeho
matka a súrodenci dobre.

Modlitba za otecka...
Anjeličku, môj strážničku,
opatruj môjho otecka…
Anjeličku, môj strážničku,
stráž mi môjho ocka.
Mám ho rada. Keď ho vidím,
zasvietia mi očká.
Viem, čo bude, keď mi občas
položí dlaň na vlásky.
Tvrdá bude od roboty,
ale mäkká od lásky...
(Milan Rúfus)

