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PRIČUJOČA
KNJIŽICA
PREDSTAVLJA
PRIMER
ŠMARNIČNE POBOŽNOSTI ZA DRUŽINE Z MLAJŠIMI
OTROKI. Najprej pripravite družinski Marijin oltarček (en
primer se nahaja v priponki prispevka ŠMARNICE), ki ga
postavite na vrtu/ dvorišču ali v stanovanju. V mesecu maju
se vsak večer zberite ob oltarčku, zapojte Marijino pesem,
preberite odlomek za posamezen dan, zmolite otroške
litanije in zaključite z molitvijo in pesmijo.
Gradivo natisnete enostransko. Liste prepognete in jih po
polovicah zlepite eno za drugo, tako da na koncu dobite
knjižico.
Zgodbe in litanije naj berejo tudi otroci, ki že znajo brati.
Vsak odlomek lahko tudi ilustrirajo na liste velikosti A5, ki jih
nato po vrsti nizate na vrv. Tako boste ob koncu meseca
dobili še celotno zgodbo Marijinega življenja v slikah. Za
mlajše otroke pa je na internetni strani (na dnu prispevka
„Šmarnice“) za lažje sledenje Marijini zgodbi na voljo tudi
nekaj pobarvank
Blagoslovljen majnik,
Manica Marolt

POTEK DRUŽINSKE ŠMARNIČNE POBOŽNOSTI
UVODNA PESEM
Spet kliče nas venčani maj, k Mariji v nadzemeljski raj. Cvetlice,
dobrave, si venčajo glave. Raduje se polje in gaj. Raduje se polje
in gaj.
BRANJE ZGODBE.
LITANIJE ZA MLAJŠE OTROKE:
JEZUSOVA MAMA, PROSI ZA NAS.
ČUDOVITA MAMA, PROSI ZA NAS.
LJUBEZNIVA MAMA, PROSI ZA NAS.
Pesem: O, Marija, o Marija, o Marija, o, Marija, kako si lepa ti.
MAMA, KI NAS TOLAŽIŠ, PROSI ZA NAS.
MAMA, KI NAS VODIŠ, PROSI ZA NAS.
MAMA, KI NAM POMAGAŠ, PROSI ZA NAS.
Pesem: O, Marija, o Marija, o Marija, o, Marija, kako si lepa ti.
MARIJA, NAŠE VESELJE, PROSI ZA NAS.
MARIJA, POMOČNICA BOLNIM, PROSI ZA NAS.
MARIJA, NAŠA PRIJATELJICA, PROSI ZA NAS.
Pesem: O, Marija, o Marija, o Marija, o, Marija, kako si lepa ti.
KRALJICA NEBES, PROSI ZA NAS.
KRALJICA MIRU, PROSI ZA NAS.
SVETA MARIJA, PROSI ZA NAS.
MOLITEV ZDRAVA MARIJA.
ZAKLJUČNA PESEM
Že šmarnice bele cveto in vrtnice venec pleto. Da krasnega maja
se slava obhaja cvetlici Mariji lepo, cvetlici Mariji lepo.

1. maj: ŠMARNICE
Draga Marija, čeprav nas nisi rodila in v plenice povila, ti
vendar smemo reči mama. Ti, kraljica nebes, nas spremljaš
celo življenje, prositi Jezusa za nas ti je v veselje. Po naših
gozdovih in vrtovih so zacvetele rože. Dišeče, lepe, barvite,
čiste. Take kot ti, Marija. Prišel je tvoj mesec maj, zato te mi
želimo častiti zdaj. Molitev in pesem bomo večer za večerom
polagali na tvoj oltar, to je tebi res dragoceni dar. Da bi čim
bolj taki kot ti postali, pa te bomo v zgodbi še bolje spoznali.

2. maj: ČAKANJE
Pred mnogo leti sta v mestu Nazaret živela Joahim in Ana.
Imela sta vsega dovolj, zato sta svoje bogastvo z veseljem
delila revežem in dajala za cerkev. Vendar nista bila srečna.
Iz sosednjih hiš je odmeval otroški vrišč in smeh, v njuni hiši
pa je bilo ves dan tiho in mirno. Zelo sta si želela imeti
otroka, a njuna želja se ni in ni izpolnila ... Vsak dan sta
veliko molila in prosila Boga, da bi jima podaril dojenčka.
Dolgo sta čakala. Bila sta že zelo stara, ko se jima je želja
končno uresničila.
3. maj: MARIJA
Joahim in Ana sta se razveselila rojstva hčerke. Dala sta ji
ime Marija. Za svojo deklico sta zelo lepo skrbela, jo
ljubkovala in ji roke sklepala v molitev. Ko je bila Marija stara
komaj tri leta, sta jo starša odpeljala v tempelj, da bi se tam
čim bolj poučila o Bogu. Njeni mami in očetu je bilo zaradi
tega malce težko, a na takšen način sta se hotela zahvaliti
Bogu, ker je uslišal njuno tako veliko željo po otroku. Marija
je v templju pozorno poslušala svoje učitelje in si hitro
zapomnila vse, kar so jo učili o Bogu. Za praznike pa je
prihajala domov in takrat je bilo res veliko veselja v njihovi
hiši.

POTEK DRUŽINSKE ŠMARNIČNE POBOŽNOSTI
UVODNA PESEM
Poslan z nebes je angel na širni grešni svet. K Brezmadežni
Devici tja v mesto Nazaret.
BRANJE ZGODBE.

4. maj: ODRAŠČANJE
Marija je rasla v prijetno dekle. Rada se je družila z ljudmi,
bila do njih prijazna in ustrežljiva. Zato so jo imeli sosedje
zelo radi. Mislili so, da je čisto običajna judovska punca.
Veliko se je tudi pogovarjala z Bogom: zaupala mu je in
delala tisto, kar je od nje pričakoval. Ko je prišel čas, se je
želela poročiti s prijaznim možem Jožefom. Celo mesto se
je zelo veselilo njune poroke. Toda, kmalu po tem, ko sta se
Marija in Jožef dogovorila za poroko, se je zgodila čudna
stvar. Marija je dobila nepričakovan in čisto poseben obisk.

LITANIJE ZA MLAJŠE OTROKE:
JEZUSOVA MAMA, PROSI ZA NAS.
ČUDOVITA MAMA, PROSI ZA NAS.
LJUBEZNIVA MAMA, PROSI ZA NAS.
Pesem: O, Marija, o Marija, o Marija, o, Marija, kako si lepa ti.
MAMA, KI NAS TOLAŽIŠ, PROSI ZA NAS.
MAMA, KI NAS VODIŠ, PROSI ZA NAS.
MAMA, KI NAM POMAGAŠ, PROSI ZA NAS.
Pesem: O, Marija, o Marija, o Marija, o, Marija, kako si lepa ti.
MARIJA, NAŠE VESELJE, PROSI ZA NAS.
MARIJA, POMOČNICA BOLNIM, PROSI ZA NAS.
MARIJA, NAŠA PRIJATELJICA, PROSI ZA NAS.
Pesem: O, Marija, o Marija, o Marija, o, Marija, kako si lepa ti.
KRALJICA NEBES, PROSI ZA NAS.
KRALJICA MIRU, PROSI ZA NAS.
SVETA MARIJA, PROSI ZA NAS.
MOLITEV ZDRAVA MARIJA.
ZAKLJUČNA PESEM
Devici tej premili Marija je ime. Iz Davidove hiše je Jožef ženin nje.

5. maj: OBISK
V hišo, kjer je živela Marija, je nekega čisto navadnega dne
vstopil angel Gabrijel. Pozdravil jo je in ji povedal čudovito
novico: Marija, Bog je zelo zadovoljen s teboj. Izbral te je,
da boš postala Jezusova mamica. Marija se je teh besed
sprva zelo prestrašila. Spraševala se je, kako se bo to
zgodilo, saj še ni poročena. Gabrijel pa ji je z nasmehom
odvrnil, da bo Bog sam poskrbel za to. Marija je od angela
še izvedela, da tudi njena sorodnica Elizabeta z Božjo
pomočjo pričakuje otroka, čeprav je že stara in so vsi mislili,
da jih ne bo mogla imeti.
6. maj: MARIJIN ODGOVOR
Marija je vedela, da je pri Bogu mogoče tudi tisto, kar se
nam ljudem zdi nemogoče. Vedela je tudi, da ji Bog podarja
le dobre in čudovite stvari. Toda, bilo jo je res strah.
Spraševala se je, ali bo znala biti dobra mamica in to otroku
samega Boga. Potem pa je sklenila: tudi tokrat mu bo
zaupala in pustila, da jo vodi. Sprejela je povabilo: če Bog
tako želi, hoče postati Jezusova mamica. In angelova
napoved se je uresničila: Marija je bila noseča.

POTEK DRUŽINSKE ŠMARNIČNE POBOŽNOSTI
7. maj ELIZABETA
UVODNA PESEM
Je angel Gospodov oznanil Mariji in ona spočela od Svetega
Duha. Čaščena si Marija, je angelski glas, bo zadnja ura bila,
Marija prid po nas.
BRANJE ZGODBE.
LITANIJE ZA MLAJŠE OTROKE:
JEZUSOVA MAMA, PROSI ZA NAS.
ČUDOVITA MAMA, PROSI ZA NAS.
LJUBEZNIVA MAMA, PROSI ZA NAS.
Pesem: O, Marija, o Marija, o Marija, o, Marija, kako si lepa ti.
MAMA, KI NAS TOLAŽIŠ, PROSI ZA NAS.
MAMA, KI NAS VODIŠ, PROSI ZA NAS.
MAMA, KI NAM POMAGAŠ, PROSI ZA NAS.
Pesem: O, Marija, o Marija, o Marija, o, Marija, kako si lepa ti.
MARIJA, NAŠE VESELJE, PROSI ZA NAS.
MARIJA, POMOČNICA BOLNIM, PROSI ZA NAS.
MARIJA, NAŠA PRIJATELJICA, PROSI ZA NAS.
Pesem: O, Marija, o Marija, o Marija, o, Marija, kako si lepa ti.
KRALJICA NEBES, PROSI ZA NAS.
KRALJICA MIRU, PROSI ZA NAS.
SVETA MARIJA, PROSI ZA NAS.
MOLITEV ZDRAVA MARIJA.
ZAKLJUČNA PESEM
Čaščena si Marija, je angelski glas, bo zadnja ura bila, Marija prid
po nas.

Marija je morala o angelovem obisku nekomu povedati. Toda
komu? Tedaj se je spomnila Gabrijelovih besed, da je tudi
sorodnica Elizabeta noseča. Marija se je z njo želela veseliti.
Bila pa je tudi prepričana, da jo bo Elizabeta zagotovo
najbolje razumela in podpirala. Zato se je odpravila k njej na
obisk. Pot je bila dolga in Marija je ves čas razmišljala, kako
naj Elizabeti pove, kaj se ji je zgodilo. Končno je prispela.
Pozdravila je sorodnico, v tistem trenutku pa je poskočilo
dete v njenem trebuhu. Še preden ji je povedala, je
Elizabeta vedela, da Marija nosi Božjega Sina.
8. maj: PESEM IN ROJSTVO
Elizabeta je Marijo opogumila: Bog bo poskrbel, da se bo
res vse zgodilo kot je napovedal angel. Marija pa je zapela
čudovito pesem Bogu. Ko je končala s petjem, je objela
svojo sorodnico. Pri njej je ostala, ji pomagala in ji stregla
vse rojstva sina Janeza. Potem pa se je Marija odpravila
domov. Med potjo je razmišljala, kako naj Jožefu pove o
nenavadnem obisku in pogovoru, ki ga je imela z angelom.
Ji bo sploh verjel? Bala se je, da jo bo zapustil. Toda, ker je
zaupala v Boga, je zbrala pogum in Jožefu povedala
resnico.
9. maj: JOŽEFOVA ODLOČITEV
Jožef ni bil srečen. Ko mu je Marija povedala, da je noseča
in da bo rodila Božjega Sina, ji ni verjel. Odločil se je, da jo
bo na skrivaj zapustil. Še preden pa je to res storil, ga je v
sanjah obiskal angel Gabrijel in mu vse pojasnil. Ko se je
Jožef zjutraj zbudil, je vedel, kaj mora storiti. Poročil se je z
Marijo in jo vzel na svoj dom.

POTEK DRUŽINSKE ŠMARNIČNE POBOŽNOSTI
UVODNA PESEM
Lepa si, lepa si Roža Marija. Tebe časti vsa nebeška družina.
Angelci lepo pojejo, tebe Marija hvalijo.
BRANJE ZGODBE.
LITANIJE ZA MLAJŠE OTROKE:
JEZUSOVA MAMA, PROSI ZA NAS.
ČUDOVITA MAMA, PROSI ZA NAS.
LJUBEZNIVA MAMA, PROSI ZA NAS.
Pesem: O, Marija, o Marija, o Marija, o, Marija, kako si lepa ti.
MAMA, KI NAS TOLAŽIŠ, PROSI ZA NAS.
MAMA, KI NAS VODIŠ, PROSI ZA NAS.
MAMA, KI NAM POMAGAŠ, PROSI ZA NAS.
Pesem: O, Marija, o Marija, o Marija, o, Marija, kako si lepa ti.
MARIJA, NAŠE VESELJE, PROSI ZA NAS.
MARIJA, POMOČNICA BOLNIM, PROSI ZA NAS.
MARIJA, NAŠA PRIJATELJICA, PROSI ZA NAS.
Pesem: O, Marija, o Marija, o Marija, o, Marija, kako si lepa ti.
KRALJICA NEBES, PROSI ZA NAS.
KRALJICA MIRU, PROSI ZA NAS.
SVETA MARIJA, PROSI ZA NAS.
MOLITEV ZDRAVA MARIJA.
ZAKLJUČNA PESEM
Kar nam je Eva nesrečna zgubila, Roža Marija nam je zadobila. Ki
je rodila Jezusa, milega nam Zveličarja.

10. maj: CESARJEV UKAZ
Približal se je čas rojstva otroka. Marija je pričela pripravljati
plenice in vse ostalo za njegov prihod. Jožef pa je s pridnim
delom skušal zaslužiti toliko denarja, da njegovi družini ne
bo nič manjkalo. Takrat pa je cesar Avgust ukazal, da se
mora vsak odpraviti v svoj rojstni kraj, da se bo tam vpisal
na davčni seznam. Jožef in Marija sta morala oditi na dolgo
pot v Betlehem, da se tam popišeta. Pot je bila za Marijo
naporna, sedenje na osličku zaradi dojenčka v trebuhu
neprijetno. Jožefova podpora in skrb ter zaupanje v Boga,
da bo storil kot je najbolje zanjo in otroka, je Mariji dajalo
potrebnih moči, da jo je zmogla.
11. maj: ISKANJE PRENOČIŠČA
Ko sta čez mnogo dni Jožef in Marija končno prispela v
Betlehem, sta iskala prenočišča. V mestu je bilo zaradi
cesarjevega ukaza polno ljudi. Marija pa zelo utrujena.
Jožef je potrpežljivo stopal od vrat do vrat in iskal vsaj
majhen prostorček, da bi se lahko odpočila. Nihče ju ni
hotel sprejeti. Končno se ju je usmilil neki gostilničar in jima
ponudil prostor v revnem hlevu, kjer je imel vola in osla.
Čeprav ni bil ravno najbolj udoben kraj, sta ga Jožef in
Marija hvaležno sprejela.
12. maj: ROJSTVO
Tisto noč se je rodilo Marijino dete. Dala mu je ime Jezus.
Povila ga je v plenice in ga položila v jasli. Njeno srce je bilo
napolnjeno z veseljem in hvaležnostjo: končno je postala
mamica. Množica angelov je napolnila nebo in prepevala
slavo Bogu. Za Jezusovo rojstvo so najprej izvedeli pastirji,
ki so pasli ovce na travniku. Pohiteli so v hlevček, kjer so
našli Marijo, Jožefa in novorojeno Dete. Poklonili so se
dojenčku, nato pa stekli še drugim povedat veselo novico:
končno se je rodil obljubljeni Rešenik. Marija si je vse
dogodke te svete noči za zmeraj vtisnila v svoje srce.

POTEK DRUŽINSKE ŠMARNIČNE POBOŽNOSTI
UVODNA PESEM
Jaz sem otrok Marijin, Bog sam me je izbral. Devico najčistejšo za
mater mi je dal. Devico najčistejšo za mater mi je da.
BRANJE ZGODBE.

13. maj: STARČEK SIMEON
Ko je bil Jezus še čisto majhen dojenček sta ga Marija in
Jožef odnesla v tempelj – njihovo cerkev, da bi se Bogu
zahvalila za njegovo rojstvo. V zahvalo sta prinesla dve
grlici. V templju sta bila tudi starček Simeon in prerokinja
Ana. Bog je Simeonu obljubil, da bo živel tako dolgo, da bo
videl Jezusa. Zdaj se mu je njegova želja končno izpolnila.
Starček se je veselil, da so njegove oči videle Božjo rešitev.
Pestoval je malega Jezusa, Mariji pa napovedal, da bo
zaradi svojega Sina doživela tudi veliko žalostnih stvari.

LITANIJE ZA MLAJŠE OTROKE:
JEZUSOVA MAMA, PROSI ZA NAS.
ČUDOVITA MAMA, PROSI ZA NAS.
LJUBEZNIVA MAMA, PROSI ZA NAS.
Pesem: O, Marija, o Marija, o Marija, o, Marija, kako si lepa ti.
MAMA, KI NAS TOLAŽIŠ, PROSI ZA NAS.
MAMA, KI NAS VODIŠ, PROSI ZA NAS.
MAMA, KI NAM POMAGAŠ, PROSI ZA NAS.
Pesem: O, Marija, o Marija, o Marija, o, Marija, kako si lepa ti.
MARIJA, NAŠE VESELJE, PROSI ZA NAS.
MARIJA, POMOČNICA BOLNIM, PROSI ZA NAS.
MARIJA, NAŠA PRIJATELJICA, PROSI ZA NAS.
Pesem: O, Marija, o Marija, o Marija, o, Marija, kako si lepa ti.
KRALJICA NEBES, PROSI ZA NAS.
KRALJICA MIRU, PROSI ZA NAS.
SVETA MARIJA, PROSI ZA NAS.
MOLITEV ZDRAVA MARIJA.
ZAKLJUČNA PESEM
Jaz sem otrok Marijin, je jasna moja pot, saj angeli nebeški me
spremljajo povsod, saj angeli nebeški me spremljajo povsod.

14. maj: TRIJE MODRI
Ob Jezusovem rojstvu je na nebu zažarela posebna
zvezda. Zagledali so jo trije modri z vzhoda in se napotili na
dolgo pot. Potovali so dneve, tedne, mesece, dokler se
zvezda končno ni ustavila v Judeji. Modri so menili, da je
Dete novi kralj te dežele, zato so odšli v Jeruzalem do
kraljeve palače. Kralj Herod je bil zelo presenečen, ko je
izvedel za rojstvo otroka, ki naj bi postal novi kralj. S
pomočjo svojih svetovalcev je odkril, kje naj bi ga našli. Trije
modri so se takoj odpravili v Betlehem, Herodu pa so morali
obljubiti, da mu pridejo sporočit točen naslov. Ko so našli
hišo, v kateri so bili Jožef, Marija in Jezus, so se kot pastirji
poklonili otroku in mu izročili svoja bogata darila: zlato,
kadilo in miro. Marija je z nasmehom na obrazu in
hvaležnega srca opazovala dogajanje.
15. maj: KRALJ HEROD
Trije modri so se poslovili. Ker je bilo prepozno, se niso
vrnili v Jeruzalem, zato so postavili šotore, da bi prenočili.
Med spanjem jih je obiskal angel, ki jih je posvaril, naj se ne
vračajo v Jeruzalem, temveč naj čim prej odidejo domov.
Kralj Herod se je zaradi rojstva otroka, ki naj bi postal kralj
Judov, zbal za svoj prestol. Zato je vojakom ukazal, naj se
znebijo vseh dečkov. Ker so modri upoštevali svarilo, so
družini rešili življenje.

POTEK DRUŽINSKE ŠMARNIČNE POBOŽNOSTI
UVODNA PESEM
Ti si moja gospa, ti me spremljaš do Boga. Vem, da tam se skupaj
snideva, ko prispel jaz bom do tja.
BRANJE ZGODBE.
LITANIJE ZA MLAJŠE OTROKE:
JEZUSOVA MAMA, PROSI ZA NAS.
ČUDOVITA MAMA, PROSI ZA NAS.
LJUBEZNIVA MAMA, PROSI ZA NAS.
Pesem: O, Marija, o Marija, o Marija, o, Marija, kako si lepa ti.
MAMA, KI NAS TOLAŽIŠ, PROSI ZA NAS.
MAMA, KI NAS VODIŠ, PROSI ZA NAS.
MAMA, KI NAM POMAGAŠ, PROSI ZA NAS.
Pesem: O, Marija, o Marija, o Marija, o, Marija, kako si lepa ti.
MARIJA, NAŠE VESELJE, PROSI ZA NAS.
MARIJA, POMOČNICA BOLNIM, PROSI ZA NAS.
MARIJA, NAŠA PRIJATELJICA, PROSI ZA NAS.
Pesem: O, Marija, o Marija, o Marija, o, Marija, kako si lepa ti.
KRALJICA NEBES, PROSI ZA NAS.
KRALJICA MIRU, PROSI ZA NAS.
SVETA MARIJA, PROSI ZA NAS.
MOLITEV ZDRAVA MARIJA.
ZAKLJUČNA PESEM
Ti si moja gospa, ti me spremljaš do Boga. Vem, da tam se skupaj
snideva, ko prispel jaz bom do tja.

16. maj: BEG V EGIPT
Angel je v sanjah obiskal tudi Jožefa. Rekel mu je, naj hitro
vstane, vzame otroka in ženo in zbeži v Egipt, saj prihajajo
Herodovi vojaki, ki hočejo dobiti Jezusa. Jožef je takoj vstal.
Prebudil je Marijo. Skupaj sta hitro pripravila nekaj nujnih
stvari. Potem je Marija zavila spečega otroka in stekli so v
noč. Jožefu in Mariji ni bilo težko zapustiti doma in vseh
svojih stvari. Mislila sta le na to, kako bi rešila Jezusa.
Marijo je zelo skrbelo, da jih bodo dohiteli vojaki. A ker je
imela ob sebi moža in v srcu zaupanje v Boga, je premagala
ta strah. Vedela je, da se bo vse dobro izteklo.

17. maj: VRNITEV V NAZARET
V Egiptu so ostali kar dolgo časa. Ko je bilo za Jezusa
varno, pa so se vrnili nazaj v Nazaret. Tu so preživeli veliko
lepih let. Jožef je dečka učil svojega tesarskega dela, Marija
pa je skrbela zanju, jima kuhala in pospravljala. Jezus je z
veseljem pomagal svojemu skrbniku, zelo rad pa se je
pogovarjal s svojo mamico. Še posebej ji je prisluhnil, ko ga
je učila o Bogu.

18. maj: JEZUS SE IZGUBI
Deček Jezus je šel z Marijo in Jožefom prvič v Jeruzalem na
praznovanje pashe. Po praznovanju so se odpravili domov.
Na poti proti domu pa sta Jožef in Marija opazila, da Jezusa
ni z njima. Zato sta se vrnila v Jeruzalem, kjer sta ga iskala.
Še posebej Marija je bila zelo prestrašena. Po treh dneh sta
ga končno našla v templju. Jezus je sedel z učenimi možmi
in se z njimi pogovarjal o Bogu. Marija je stekla k Sinu in ga
vsa srečna objela.

POTEK DRUŽINSKE ŠMARNIČNE POBOŽNOSTI
UVODNA PESEM
Veš, o Marija, moje veselje, veš moje želje, ljubil bi te. Zmeraj pri
tebi hotel bi stati, ljubljena Mati, spomni se me.
BRANJE ZGODBE.

19. maj: JEZUSOV ODHOD OD DOMA
Jezus je odrasel. Zaprl je delavnico, v kateri je opravljal
tesarska dela. Mati je tiho stala na pragu Oči so se ji
napolnile s solzami. Vedela je, da je napočil čas: Jezus
zapušča dom, ostala bo sama. Bilo ji je težko, a ga ni hotela
zadrževati. Jezus mora izpolniti nalogo, zaradi katere je
prišel na Svet – ljudem bo ozdravljal srca in jim kazal pot do
nebeškega kraljestva. Marija je vedela za ta veliki Božji
načrt. Objela je Sina in mu z očmi sledila, ko je izginjal v
daljavi.

LITANIJE ZA MLAJŠE OTROKE:
JEZUSOVA MAMA, PROSI ZA NAS.
ČUDOVITA MAMA, PROSI ZA NAS.
LJUBEZNIVA MAMA, PROSI ZA NAS.
Pesem: O, Marija, o Marija, o Marija, o, Marija, kako si lepa ti.
MAMA, KI NAS TOLAŽIŠ, PROSI ZA NAS.
MAMA, KI NAS VODIŠ, PROSI ZA NAS.
MAMA, KI NAM POMAGAŠ, PROSI ZA NAS.
Pesem: O, Marija, o Marija, o Marija, o, Marija, kako si lepa ti.
MARIJA, NAŠE VESELJE, PROSI ZA NAS.
MARIJA, POMOČNICA BOLNIM, PROSI ZA NAS.
MARIJA, NAŠA PRIJATELJICA, PROSI ZA NAS.
Pesem: O, Marija, o Marija, o Marija, o, Marija, kako si lepa ti.
KRALJICA NEBES, PROSI ZA NAS.
KRALJICA MIRU, PROSI ZA NAS.
SVETA MARIJA, PROSI ZA NAS.
MOLITEV ZDRAVA MARIJA.
ZAKLJUČNA PESEM
Veš, o Marija, moje veselje, veš moje želje, ljubil bi te. Zmeraj pri
tebi hotel bi stati, ljubljena Mati, spomni se me.

20. maj: SVATBA
Kmalu po Jezusovem odhodu od doma, je Marija odšla na
svatbo v Kano, kjer je stregla povabljenim. Tja je prišel tudi
Jezus s svojimi učenci. Na praznovanju je zmanjkalo vina.
Marija ni hotela, da bi se ženinu in nevesti zaradi tega
smejali, zato je svojega Sina prosila za pomoč. Tako je
Jezus storil prvi čudež: vodo je spremenil v vino. Marija je
imela rada Jezusa in je vanj verjela. Opogumila ga je za prvi
dokaz, da je res Božji Sin. Ker ga je prosila mama, je Jezus
z veseljem izpolnil njeno prošnjo.
21. maj: MARIJA POSLUŠA JEZUSA
Marija je s svojimi prijatelji pogosto hodila naokoli, da bi bila
lahko blizu svojega sina. Rada je prisluhnila, ko je govoril in
učil ljudi o Bogu. Na srečanja je prihajalo mnogo ljudi. Vsi
so hoteli videti in slišati Jezusove besede in po njih živeti.
Čeprav se je zdelo, da bi bili vsi radi njegovi prijatelji, je bilo
tudi veliko takšnih, ki ga niso marali. Motilo jih je, ker je
Jezus govoril in delal drugače kot oni. Ko je Marija nekoč
videla, kako so neprijazni z njenim Sinom, je postala zelo
žalostna. Takrat se je spomnila besed starčka Simeona, ki ji
je napovedal, da ji bo zaradi Jezusa večkrat zelo težko.

POTEK DRUŽINSKE ŠMARNIČNE POBOŽNOSTI
UVODNA PESEM
Hvala, ker ti, Marija ljubiš nas. Hvala, ker ti, Marija nosiš nas.
Hvala, ker ti, Marija zreš na nas. Marija mi, te prosimo. Otroci
vriskajo in pojo, ker dal nam svojo mamo je Bog. Otroci vriskajo in
pojo, Marija Mati vseh je otrok.
BRANJE ZGODBE.
LITANIJE ZA MLAJŠE OTROKE:
JEZUSOVA MAMA, PROSI ZA NAS.
ČUDOVITA MAMA, PROSI ZA NAS.
LJUBEZNIVA MAMA, PROSI ZA NAS.
Pesem: O, Marija, o Marija, o Marija, o, Marija, kako si lepa ti.
MAMA, KI NAS TOLAŽIŠ, PROSI ZA NAS.
MAMA, KI NAS VODIŠ, PROSI ZA NAS.
MAMA, KI NAM POMAGAŠ, PROSI ZA NAS.
Pesem: O, Marija, o Marija, o Marija, o, Marija, kako si lepa ti.
MARIJA, NAŠE VESELJE, PROSI ZA NAS.
MARIJA, POMOČNICA BOLNIM, PROSI ZA NAS.
MARIJA, NAŠA PRIJATELJICA, PROSI ZA NAS.
Pesem: O, Marija, o Marija, o Marija, o, Marija, kako si lepa ti.
KRALJICA NEBES, PROSI ZA NAS.
KRALJICA MIRU, PROSI ZA NAS.
SVETA MARIJA, PROSI ZA NAS.
MOLITEV ZDRAVA MARIJA.
ZAKLJUČNA PESEM
Otroci vriskajo in pojo, ker dal nam svojo mamo je Bog.

22.maj: TEŽKA POT
Marija se je tudi tokrat odpravila v Jeruzalem na
praznovanje pashe. Želela je praznovati z Jezusom in
njegovimi učenci. V mestu je bila zbrana množica ljudi.
Približala se ji je in sredi nje zagledala svojega Sina.
Njegovi nasprotniki so bili glasni, izmišljali so si laži in ga
tožili. Marijino srce je bilo strto od žalosti. Nasprotnikom je
uspelo: Jezusu so naložili težki križ na rame in z njim se je
podal na zadnjo pot. Marija je tiho jokala in ga vseskozi
spremljala. Zbrala je vse moči in se skozi množico ljudi
prerinila v njegovo bližino. Ko jo je zagledal, jo je Jezus
ljubeče pogledal. Ker je čutil podporo svoje mame, je lažje
zmogel ves napor. Marija je ob njem ostala ves čas in to mu
je veliko pomenilo.
23. maj: ŽALOSTNA MATI
Na križu je Jezus učencu Janezu rekel: „To je tvoja mama.“
Janez jo je vzel k sebi. S temi Jezusovimi besedami je
Marija postala mati vseh nas. Marija je stala pod križem,
gledala Sina in jokala. Vsaka mama je žalostna, če se
njenemu otroku godi kaj hudega. Verjetno si težko
predstavljamo njeno bolečino, ko je gledala, kaj so storili
Jezusu. Pa vendar ni nič zamerila tistim, ki so grdo ravnali z
njim. Oprostila je prav vsakemu izmed njih in zanje prosila
tudi Boga. Svojega Sina je še zadnjič smela stisniti k sebi v
naročje.
24. maj: ZMAGA
Vsi so mislili, da je s križem vsega konec. Marija pa ni
obupala. Čeprav ji je bilo hudo, je tudi takrat verjela, da bo
Bog izpolnil svojo obljubo in bo Jezusa spet videla. Grob je
bil tretji dan res prazen, Jezus pa živ. Da bi lažje verjeli in
širili to veselo novico, se je Jezus svojim učencem večkrat
pokazal, z njimi jedel in se z njimi pogovarjal. Nasmeh se je
vrnil tudi na Marijin obraz: iz vsega srca se je veselila
Jezusovega življenja in njegove zmage.

POTEK DRUŽINSKE ŠMARNIČNE POBOŽNOSTI
UVODNA PESEM
Na poti skozi življenje ti nisi nikdar sam. S tabo skozi trpljenje Mati
Marija gre. Spremljaj na poti življenja nas, Mati Marija ti. Spremljaj
na poti življenja nas, Mati Marija ti.
BRANJE ZGODBE.

25. maj: MARIJA Z UČENCI
Jezus je odšel v nebesa. Marija pa je skupaj z njegovimi
učenci čakala na prihod Svetega Duha. Zelo jih je imela
rada. Molila je zanje in jih spomnila na vse, kar jih je učil
Jezus. Tudi učenci so v njej videli pomočnico in
priprošnjico. Deset dni po Jezusovem odhodu v nebo so bili
vsi skupaj zbrani v sobi, kjer so imeli zadnjo večerjo. Takrat
se je nadnje spustil Sveti Duh. Učenci so pogumno odšli po
svetu in vsem pripovedovali o Jezusu.

LITANIJE ZA MLAJŠE OTROKE:
JEZUSOVA MAMA, PROSI ZA NAS.
ČUDOVITA MAMA, PROSI ZA NAS.
LJUBEZNIVA MAMA, PROSI ZA NAS.
Pesem: O, Marija, o Marija, o Marija, o, Marija, kako si lepa ti.
MAMA, KI NAS TOLAŽIŠ, PROSI ZA NAS.
MAMA, KI NAS VODIŠ, PROSI ZA NAS.
MAMA, KI NAM POMAGAŠ, PROSI ZA NAS.
Pesem: O, Marija, o Marija, o Marija, o, Marija, kako si lepa ti.
MARIJA, NAŠE VESELJE, PROSI ZA NAS.
MARIJA, POMOČNICA BOLNIM, PROSI ZA NAS.
MARIJA, NAŠA PRIJATELJICA, PROSI ZA NAS.
Pesem: O, Marija, o Marija, o Marija, o, Marija, kako si lepa ti.
KRALJICA NEBES, PROSI ZA NAS.
KRALJICA MIRU, PROSI ZA NAS.
SVETA MARIJA, PROSI ZA NAS.
MOLITEV ZDRAVA MARIJA.
ZAKLJUČNA PESEM
Spremljaj na poti življenja nas, Mati Marija ti. Spremljaj na poti
življenja nas, Mati Marija ti.

26. maj: MARIJA KRALJICA NEBES
Marija je sledila Bogu z vsem srcem. Zato je lahko odlično
izpolnila nalogo, ki ji jo je zaupal Bog. Čeprav ji je večkrat
podrl vse načrte, ki jih je imela zase in za svojo družino, mu
je zaupala in izpolnila vse, kar je od nje pričakoval. Ko je na
Zemlji mirno zaspala, so jo angeli ponesli v nebesa. Za
življenje, ki je bilo Bogu po volji, je dobila čudovito nagrado:
v nebesih jo je pričakal njen Sin, Kralj nebes. Na glavo ji je
posadil čudovito krono in jo postavil za kraljico. Tako smeta
biti drug ob drugem za vedno.
27. maj: MARIJA, NAŠA NEBEŠKA MAMA
Marijina materinska pot pa se s prihodom v nebesa ni
zaključila. Pravzaprav se je takrat šele zares začela. Marija
je prav res mati vseh nas, pa naj bomo majhni ali veliki.
Ona nas vodi skozi življenje. In ona je tista, ki prosi
Jezusa za tebe, mene, nas vse. Jezus njenim prošnjam ne
more odreči, tako zelo jo ima rad. Zato imejmo radi Marijo
tudi mi. Radi se pogovarjajmo z njo. Naše molitve in
prošnje bo vzela zares in jih prenesla kralju nebes.

POTEK DRUŽINSKE ŠMARNIČNE POBOŽNOSTI
UVODNA PESEM
Marijina pesem po izboru otrok.
BRANJE ZGODBE.
LITANIJE ZA MLAJŠE OTROKE:
JEZUSOVA MAMA, PROSI ZA NAS.
ČUDOVITA MAMA, PROSI ZA NAS.
LJUBEZNIVA MAMA, PROSI ZA NAS.
Pesem: O, Marija, o Marija, o Marija, o, Marija, kako si lepa ti.
MAMA, KI NAS TOLAŽIŠ, PROSI ZA NAS.
MAMA, KI NAS VODIŠ, PROSI ZA NAS.
MAMA, KI NAM POMAGAŠ, PROSI ZA NAS.
Pesem: O, Marija, o Marija, o Marija, o, Marija, kako si lepa ti.
MARIJA, NAŠE VESELJE, PROSI ZA NAS.
MARIJA, POMOČNICA BOLNIM, PROSI ZA NAS.
MARIJA, NAŠA PRIJATELJICA, PROSI ZA NAS.
Pesem: O, Marija, o Marija, o Marija, o, Marija, kako si lepa ti.
KRALJICA NEBES, PROSI ZA NAS.
KRALJICA MIRU, PROSI ZA NAS.
SVETA MARIJA, PROSI ZA NAS.
MOLITEV ZDRAVA MARIJA.
ZAKLJUČNA PESEM
Marijina pesem po izboru otrok.

28. maj: BOŽJI NAČRT
Bog je izbral čudovito ženo, čisto in brez greha, da je
postala Mati Njegovemu Sinu in tudi naša Mati. To je Njegov
načrt za svet brez hudega. Tudi ti in jaz sva del tega
Božjega načrta. Bog nas vseskozi opazuje, kako rastemo in
čaka, da mu odpremo svoja srca za njegovo besedo. Tako
posebni smo v njegovih očeh. Tako posebni kot njegova
izbranka Marija. Bomo tudi mi, tako kot ona, zmogli slediti in
sprejeti vse, kar želi od nas? Naj nas pri tem spremlja
Marijino varstvo in njena pomoč.
29. maj: KAKŠNA JE MARIJA?
V tem mesecu smo spoznali o Mariji veliko stvari. Danes pa
bomo naredili plakat o njej. Na sredino bomo narisali (večji
otroci) oz. nalepili (mlajši otroci) njeno podobo. Nato pa
bomo zapisali oz. narisali tiste besede, ki najbolje opišejo
Marijo (če so otroci še zelo majhni, jim pomagamo pri
risanju). Opise Marije podajamo tudi odrasli. Nekaj
predlogov: lepa, brez greha, Jezusova mamica, Božja
izbranka, naša pomočnica ...
30. maj: KAKO LAHKO POSTANEMO TAKI KOT MARIJA
Od Marije se lahko veliko naučimo. Ona nam kaže, kako naj
živimo, da bomo prišli v nebesa. Česa nas je v tem mesecu
naučila? Vsak naj pove eno stvar, ki jo potem skuša
udejanjiti v vsakdanjiku. Nekaj predlogov: verjamem Bogu
kot Marija, poslušam Boga kot Marija, zaupam Bogu kot
Marija, prosim Boga kot Marija, sem žalosten/na kot Marija,
vztrajam kot Marija ...
31. maj: KVIZ
Pripravimo kviz, s katerim ponovimo bistvene dogodke
Marijinega življenja. Vprašanja izberemo glede na starost
otrok. Mlajši otroci si pri iskanju odgovorov lahko pomagajo
tudi s slikami iz Marijinega življenja. Ob zaključku šmarnic
lahko podarimo otrokom tudi Marijin kipec in jih
spodbudimo, da ga postavijo na vidno mesto v svoji sobi.

KVIZ:
•
Kako je bilo ime Marijini mami in očetu?
•
V katerem mestu je živela Marija?
•
Kdo je bil tisti poseben obiskovalec, ki je Mariji prinesel
pomembno sporočilo?
•
Kaj je Mariji sporočil angel Gabrijel?
•
Zakaj je Marija obiskala svojo sorodnico Elizabeto?
•
Kdo je bil Marijin mož?
•
Kam sta morala Jožef in Marija odpotovati tik pred
Jezusovim rojstvom?
•
Kje je Marija rodila?
•
Kam sta Jožef in Marija odnesla Jezusa, ko je bil še
dojenček in kdo jih je tam čakal?
•
Zakaj so morali Marija, Jožef in Jezus bežati v Egipt?
•
Kje sta Marija in Jožef našla Jezusa, ko se je izgubil?
•
Kaj je Marija prosila Jezusa na svatbi v Kani?
•
Zakaj je bila Marija rada v Jezusovi bližini po tem, ko
je zapustil dom?
•
Zakaj je Marija spremljala Jezusa, ko je nosil težki
križ?
•
Kako vemo, da je Marija tudi naša mama?
•
Kaj se je zgodilo z Marijo, ko je zaspala na Zemlji?
•
Kdaj je bila Marija najbolj žalostna?
•
Česa se je Marija najbolj veselila?
•
Kakšno nalogo ima Marija v nebesih?
•
Kakšno nalogo je imela Marija na Zemlji?

