
RAZRED: PETI
NADNEVAK: 11. 05. – 15. 05.

MARIJA – NAŠA MATI



Molitva: Načini znak križa i izmoli Zdravo Marijo.

 Jučer smo proslavili jedan jako lijep i poseban dan – Majčin dan. 

Vjerujem da ste svi svojoj majci barem poklonili jedan zagrljaj i 
poljubac za život kojim vam je podarila. Vaša majka vas je nosila pod svojim 

srcem, čuvala vas i štitila i to će činiti cijeli vaš život. Nitko u ovozemaljskom 
životu ne može zamijeniti ulogu majke. 

U mjesecu svibnju se uvijek slavi Majčin dan, a to je upravo povezano s 

ovom posebnom osobom o kojoj ćemo danas govoriti. Majci koja nam je poslala 
naše majke ovdje na zemlju da nas čuvaju po njezinom primjeru.

Hvaljen Isus i Marija!



„Katolički misionar u Japanu molio je brevijar vozeći se u vlaku. Iz

knjige mu ispade sličica Majke Božje.

Dječak koji mu je sjedio nasuprot podigne sličicu s poda.

Prije nego što ju je vratio svećeniku radoznalo upita: Tko je to?

Svećenik se nasmiješi i odgovori: To je moja mama.

Na to ga dječak odmjeri i reče: Ne sličiš joj.

A svećenik kaza: Imaš pravo. Iako se trudim.“

Pročitajte slijedeću priču:



 Čiju sliku je imao svećenik?

 Što dječak govori svećeniku?

 Kakvu poruku možemo izvući iz svećenikova odgovora dječaku?

 Uz našu zemaljsku majku koja nas je rodila, mi imamo još jednu 

majku, Majku svih majki – Mariju. Ona je Isusova i naša majka. 

Isus je  prije smrti na križu svima nama ostavio svoju majku Mariju 

da bude majka naša. Mjesec svibanj je posvećen Isusovoj majci 

Mariji, pa i našim majkama kojima je upravo ona uzor i zaštitnica.



Marija – naša mati

Marija je Isusova i naša majka. Isus nam je prije smrti 

na križu ostavio Mariju za majku. Mjesec svibanj je posvećen 

Mariji, zaštitnici i majci svih nas.

Zadatak: 

Pronađite i zalijepite u svoju bilježnicu sličicu Marije. Oko 
sličice napišite još nekoliko imena kojim zovemo Mariju(npr. 
Gospa…).

Zapisat ćete u bilježnicu:



Neka vas sve Gospodin blagoslovi i čuva!☺


