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Dragi vjeroučenici 8A: prepišite u bilježnicu ovu izbornu temu o Mariji. 
Sljedeći tjedan nastavljamo temu o SVETOJ POTVRDI!  

HVALA IVANI, IVI, EMI, ANI I DORIANU što su sudjelovali na našem 1. 
zoom susretu danas. 

___________________________________________________________________ 

MJESEC SVIBANJ – MARIJIN MJESEC 

Najvažnije o Isusovoj majci Mariji i našoj nebeskoj Majci 

a) IZ BIBLIJE: 

Rođena je u židovskom narodu, u Nazaretu, od roditelja Joakima i Ane. U Nazaretu prihvatila 

Božji poziv. Začela po Duhu Svetom. U Betlehemu rodila Isusa. U Jeruzalemu ga prikazala u 

Hramu. Bježi s Josipom i djetetom u Egipat. Vraća se živjeti u Nazaret. U Kani Galilejskoj je na 

početku djelovanja svoga Sina. S njim je pod križem na Kalvariji. Po Isusovom uskrsnuću je u prvoj 

kršćanskoj zajednici. Ime Marija ili hebrejski Mirjam znači na aramejski Mara=kraljevna, 

gospodarica ili na egipatski Merit Jam= ljubljena od Boga. 

b) MARIJA U CRKVI: 

O Blaženoj Djevici Mariji danas imamo četiri vjerske istine. Nazivamo ih dogmama koje su dužni 

vjerovati svi članovi Crkve: 

1. vjerska istina MARIJA BOGORODICA: naslov Bogorodica znači da je ona majka 

Utjelovljene riječi i prava majka djeteta koji je u isto vrijeme Bog. Naziv Bogorodice 

upotrebljavaju kršćani Istoka, a kršćani Zapada je nazivaju Majkom Božjom. Blagdan se 

slavi 1.siječnja. 

2. vjerska istina MARIJA DJEVICA. Iako ova istina nikada nije proglašena dogmom, 

najstarija je. Mariju Djevicom nazivaju evanđelisti Matej i Luka. Marijino djevičansko začeće 

znači da je puna milosti, Božje naklonosti, da je draga Bogu. 

3. vjerska istina MARIJA BEZGREŠNA: Marija od Boga bila sačuvana od svakog grijeha u vidu 

zasluga zbog rođenja Isusa kako bi postala Otkupiteljeva majka. Dogmu je proglasio papa Pio IX. 

8.prosinca 1854.god. Pod tom istinom Marija se objavljuje četiri godine kasnije Bernardici u Lurdu. 

Blagdan se slavi 8.prosinca. 

4. vjerska istina MARIJA NA NEBO UZNESENA: Kako je smrt posljedica grijeha, a 

Marija je Bezgrešna, tako je ona mogla biti izuzeta od smrti. To uznesenje nije Marijina moć, 

već Božja. Marija je umrla prirodnom smrću jer je imala smrtno ljudsko tijelo, ali Bog nije 

dopustio da njeno tijelo trune u zemlji. Ovaj blagdan slavi se 15. kolovoza. 
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POSVETNA MOLITVA BLAŽENOJ DJEVICI MARIJI! 

O Gospođo moja, o Majko moja!  

Tebi se sasvim prikazujem. I da pokažem kako sam ti odan/a posvećujem ti danas 

svoje oči, svoje uši, svoja usta, svoje srce, upravo svu sebe. Kad sam, dakle, sva 

tvoj/a, o dobra Majko, čuvaj me i brani kao stvar i svojinu svoju! Amen! 

 

 

 

U bilježnici ispod POSVETNE MOLITVE MARIJI, na svoj originalni način, napravi 

sliku ISUSOVE MAJKE MARIJE. Poslikaj mi taj dio zadatka i pošalji što prije na 

uvid, a najkasnije do petka 22.5. 

 

Vjeroučiteljica Kristina, BTB 


