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8. marec - Dan žena
Dan žena ( originalno » dan delovnih žena « ) je mednarodni praznik žensk, ki ga v približno stotih
državah praznujejo vsako leto 8. marca. Je dan praznovanja ekonomske, politične in socialne
enakopravnosti in dosežkov žensk, praznujejo pa ga predvsem v nekdanjih komunističnih in
socialističnih državah. V začetku so ga praznovali 19. marca, kar je predlagala nemška feministka in
socialistka Clara Zetkin, rojena Eissner ( 1857 - 1933 ). Za enakopravnost žensk se je začela bojevati
leta 1889, medtem ko je pobudo za dan, posvečen vsem ženskam, dala na drugi mednarodni
konferenci socialističnih žensk leta 1910. Prvič so ga praznovali leta 1911 v Avstriji, Nemčiji, Švici in na
Danskem, takrat še na 19. marec. Tudi v Sloveniji so ga praznovali v Trbovljah. V državah sovjetskega
bloka se je dan delovnih žena v komunizmu praznoval 8. marca in je vedno imel velik pomen. V
zadnjih desetletjih se tudi v drugih državah uveljavlja praznovanje na 8. marec in ne več 19. marec.

10. marec - Dan mučenikov
Dan mučenikov izhaja iz krščanskega izročila. 10. marec je dan, ki ga rimskokatoliška cerkev beleži kot
dan mučencev zaradi dogodkov iz časa vladavine cesarja Licinija ( 308 - 324 ). Cesar Licinij je namreč
po sporu s cesarjem Konstatinom I. v kristjanih videl sovražnike, ki jih je potrebno bodisi spreobrniti
ali pa odstraniti. Tako je z odlokom dal ukazati cesarjevem vojakom na njegovem območju, da naj se
spreobrnejo in odrečejo krščanstvu ali pa bodo kaznovani s smrtjo. A 40 vojakov elitne legije se je
uprlo odloku in so bili za svojo vero pripravljeni tudi umreti. Tako so 9. marca, 320. leta 40 vojakov, ki
so jim pred tem vzeli obutev in oblačila v hudi zimi odpeljali do zamrznjenega ribnika in jih vrgli vanj.
Poleg ribnika je Licinij dal postaviti toplo kopel, ki je bila namenjena spreobrnjencem in jim tako
ponudil še zadnjo možnost pred smrtjo, da se spreobrnejo. Premislil si je le eden od vojakov, ki je iz
ledenega jezera skočil v toplo kopel, a je zaradi nenadne temperaturne spremembe vseeno doživel šok
in umrl. Stražar, ki je opazoval neznosno mučenje stražarjev je odvrgel svoja oblačila in skočil k
pogumnim vojakov v ribniku, tako je bilo s stražarjem vred mučenikov 40. Naslednji dan, 10. marca so
trupla umrlih sežgali na grmadi.

25. marec - Materinski dan
Materinski dan je neformalni praznik posvečen materam, izvira iz ZDA. Za utemeljiteljico Materinskega
dne velja Anna Marie Jarvis, ki je 12. maja 1907, na nedeljo po drugi obletnici smrti svoje mame,
priredila srečanje v njen spomin. Naslednje leto se je zavzemala, da bi drugo nedeljo v maju posvetili
vsem materam. Kot izraz ljubezni do svoje preminule matere je pred lokalno cerkvijo razdelila 500
belih nagljev. V želji, da bi bil Materinski dan uradno priznan je pisala najpomembnejšim
funkcionarjem tistega časa, tako da so Materinski dan leta 1909 v ZDA praznovali že kar v
petinštiridesetih zveznih državah. 8. maja 1914 je ameriški kongres drugo nedeljo v maju uradno
potrdil kot Materinski dan, še istega leta so Američani praznovali Materinski dan kot državni praznik.
Zaradi komercializacije praznika pa se je Anna Marie Jarvis potem neuspešno borila za njegovo
ukinitev. Praznovanje Materinskega dne se pri nas pojavi po prvi svetovni vojni. Sprva se Materinski
dan praznuje kot v ZDA v maju ( 15. maja ), nakar se prestavi na 25. marec. V Sloveniji se po drugi
svetovni vojni Materinski dan zaradi praznovanja dneva žena praviloma ni praznoval, medtem ko je
praznik v zadnjih letih ponovno aktualen.

Praznovanje Materinskega dne v Sloveniji
Po 8. marcu, ko so v ospredju ženske, danes obeležujemo še Materinski dan, ko so v središču
pozornosti ženske, ki so hkrati tudi mame. Teh je v Sloveniji po podatkih statističnega urada več kot
670.000, kar je več kot 65 odstotkov vseh žensk v Sloveniji. Vsekakor je dan priložnost, da materam
izkažemo pozornost, mnogi otroci jim v znak hvaležnosti podarijo cvetje ali druga darila. Praznovanje
materinskega dne se je v Evropo po drugi svetovni vojni razširilo iz ZDA, kjer praznik praznujejo že od
leta 1910. Pri nas se je obeleževanje praznika uveljavilo šele po letu 1991, ko se je Slovenija
osamosvojila. Praznovanje tega dne v času komunizma namreč ni bilo dovoljeno, saj gre prvenstveno
za cerkveni praznik. Obeležujemo ga namreč na dan krščanskega praznika Gospodovega oznanjenja.
Gre za Marijin praznik, ki se obeležuje devet mesecev pred božičem. V večini evropskih držav in držav
po svetu pa Materinski dan praznujejo drugo nedeljo v maju. Slovenija je tako edina država, ki ga
praznuje 25. marca. Leta 2015 so v Sloveniji v starosti od 15 do 29 let rodile tri od štirih žensk, med
ženskami starimi od 25 do 29 let pa je bila mati vsaka tretja ženska. Med 45 do 49 letnicami je bilo
mater že več kot 90 odstotkov. Starost žensk ob rojstvu prvega otroka se sicer zvišuje. Tiste, ki so v
letu 2014 rodile prvega otroka so bile tedaj stare povprečno 29, 1 leto ali skoraj pet let starejše od
tistih, ki so prvič rodile pred 50 leti.
Ob navedenih praznikih smo se v soboto 10. marca 2018 odpravili na Vrhniko natančneje v Gostilno
Bajc, kjer so nas prisrčno sprejeli. Pripravili so nam okusno kosilo. To priložnost smo izkoristili za
počastitev praznikov 8. marec - Dan žena, 10. marec - Dan mučenikov in 25. marec - Materinski dan.
V uvodnem delu je vse prisotne matere, žene, fante in može pozdravil predsednik društva Jernej
Kocjančič ter jim ob njihovih praznikih zaželel iskrene čestitke. Vse prisotne matere, žene, dekleta,
fante in može smo obdarili z darili. Ob pristnem klepetu nam je popoldne hitro minilo.
Lep pozdrav!
Pripravila:
Vanda Hrovatin

predsednik
Jernej Kocjančič

Društvo SONČEK ZGORNJE GORENJSKE je vpisan v register društev, ki ga vodi Upravna enota Jesenice /
zaporedna številka :168 / matična številka : 1173162 / šifra dejavnosti : 94.991 / davčna številka : 52760545 /
E - pošta: soncek@telesat.si naslov : Cesta maršala Tita 65 Jesenice 4270 / telefon : 051 604 - 789 /
TRR: 03186 - 1000368041 / Odločba MDDSZ o vpisu v register invalidskih organizacij številka : IO - 017/01 /

