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1. dan: Uvod

»Juhuhu, spet je mesec maj tu. Še malo, še malo, 
pa bo poletje,« je bila navdušena rjavolasa prvošolka 
Manca. Mamica, ki je znala najti kaj lepega in dobre-
ga že v danem trenutku, brez čakanja na tisto, kar šele 
prihaja, pa je dodala: »Tudi maj je že lep mesec. Zač-
ne se s praznikom dela, ki nam omogoča prvomajske 
počitnice, dnevi so večinoma sončni, z nekaj dežev-
nimi popoldnevi ali dopoldnevi.«

»Pred poletjem pa nas čakajo še šmarnice, vsak dan 
v maju. Oh, kako radi ste lani hodili. Ker ste vedeli, 
da boste po šmarnicah lahko igrali še košarko na žu-
pnijskem dvorišču,« je začel obujati spomine očka, ki 
je po poklicu mizar. Zaradi obilice dela se šmarničnih 
pobožnosti večkrat ni mogel udeležiti, z veseljem pa 
je poslušal vse, kar so mu otroci o tem pripovedovali. 

Takrat je petletni nadvse navihani Matevž ravno 
hotel plezati čez stol sredi kuhinje, se vmes spotaknil 
in že rekel: »V redu sem … Kaj so že šmarnice?« 

Mamica si je že predstavljala, kako lep je v vazi 
na mizi šopek cvetja, Matevža pa podučila: »To so 
majhne, drobne, čudovito dišeče bele rožice, ki za-
cvetijo maja. Veliko zelenja je okrog njih in s svojimi 
drobcenimi cvetki ob razraščenem zelenju nas lahko 
spomnijo na to, da se moramo v življenju veseliti ob 
malenkostih.«

»Ampak ta mesec bomo vsako popoldne šli v cer-
kev, kajne, mami? To so tudi šmarnice. O čem pa bo 
govorila zgodba, ki jo bomo poslušali?« je z vsem na 
tekočem želela biti Manca.
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»A vsak dan v cerkev? A bo dolgo časa trajalo?« je 
zanimalo triletno Vesno. 

»Ja, vsak dan bomo šli v cerkev. Pa ne bo dolgo tra-
jalo. Zanimivo bo, ker bomo spoznavali različna ime-
na za našo nebeško mamico Marijo,« jih je pomirila 
mami. 

»Kaj? To je pa čudno. A Marija ima več imen? Prvič 
slišim,« je bil med plezanjem s krušne peči navzdol 
zdaj začuden Matevž.

»Veš, Matevž,« je nadaljevala mama. »Se spomniš, 
ko smo prejšnja leta pri šmarnicah na koncu vedno 
brali litanije – Sveta Marija, prosi za nas. Sveta Mati 
Božja, prosi za nas. Skrinja zlata …? Vse to so imena 
za Marijo.«

»Pravzaprav nekaj podobnega, kot naši Manci 
kdaj pa kdaj rečemo tudi Mančica. Ali pa če tebi, 
ki si tako spreten in hiter, rečem: 'Hej, akrobat, pri-
di malo sem.' Nebeški mamici Mariji lahko rečemo 
tudi Začetek veselja ali Vrata nebeška in jo pokliče-
mo po vseh drugih vzklikih iz litanij … Za kakšno 
njeno ime še jaz ne vem točno, zakaj bi ji tako rekli. 
To boste poslušali pri šmarnicah in potem razložili še 
meni, kadar ne bom mogel z vami, v redu?« je podal 
predlog očka. 

»Zanimivo. Zanimivo,« je tuhtala Manca in pri tem 
že iskala knjižico, v kateri so napisane litanije. Brati 
še ni znala, je pa mamico povprašala: »In katero ime 
bo prvo?«

Mama se je samo nasmehnila in rekla: »To pa izve-
mo jutri.«

NALOGA: Doma postavi na vidno mesto Marijin kipec in 
predenj šopek svežega cvetja. 
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2. dan: Sveta Marija

Zdaj poznamo družino, ki nas bo poučevala o Ma-
rijinih imenih. Ne bomo dolgovezili, zato kar poku-
kajmo, kaj se dogaja in katero ime spoznamo. 

Družina je zbrana na kavču. Iz očkove delavnice pa 
se še sliši zvok mizarskega stroja. 

»Mami, mami, daj no, kako ima lahko Marija raz-
lična imena? Razloži mi, prosim, to,« je moledovala 
Manca …

Mamica, ki je tedaj ravno previjala malega Primo-
ža, je malo pomislila in rekla takole: »No, na širni ze-
mlji živi veliko Petrov, veliko Andrej, veliko deklic z 
imenom Vesna, veliko fantov z imenom Primož, je 
tako?« 

»Ja, seveda,« se je vse skupaj zdelo malo dolgočasno 
Matevžu, ki mu sedenje na kavču ni prav nič ustreza-
lo. Raje bi namreč delal prevale in premete.

Mamica pa ni odnehala in je nadaljevala: »Ali kdo 
pozna kakšno Marico?«

Mala Vesna je sedela in le čakala, kdaj bodo ma-
mine roke spustile Primoža, da ji bo lahko zlezla v 
naročje. Pa se je hitro oglasila: »Teta Marica.« 

»Ja, bravo, Vesni,« je bil nad njenim odgovorom za-
čudeno vesel Matevž. »A veš, mami, sosedova mama 
je Marica.«

»Seveda, seveda. Dobro razmišljata,« je prikimala 
mama in pustila Primoža, da gre svojo pot s kavča 
navzdol proti zaboju s kockami.

»Kaj pa kakšno Marijo? Kdo jo pozna?« Mami ni 
odnehala, ko je opazila, kako otroci poslušajo. »Moji 
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teti, ki je nisem videla že dolgih dvajset let, je ime 
Marija,« je rekla. 

»Pa moja prva vzgojiteljica, a veš, mami, mamica 
od Jakoba in Julije. Ona je tudi Marija,« je bila aktiv-
na pri pogovoru še Manca. 

Mama je, zdaj s triletnico v naročju, mirno nadalje-
vala: »Seveda, na vsem našem planetu je mnogo žensk  
s tem imenom. Nekatere so še žive, nekatere so že 
umrle, nekatere so še majhne, spet druge že odrasle. 
Samo ena in edina pa je Marija, tista sveta Marija. Iz 
nebes. Ki je včasih, pred več kot dva tisoč leti živela 
na zemlji, rodila sina, mu dala ime Jezus, ga vzgaja-
la in videla, kako je moral trpeti in umreti na kri-
žu. Preden je Jezus umrl, je rekel svojemu prijatelju 
Janezu: 'Janez, poglej tvoja mati.' In Mariji je rekel: 
'Poglej, tvoj sin.' 

Takrat je Marija postala mati vseh ljudi na zemlji. 
Mati in mamica vsega sveta. Pozneje je tudi ona umr-
la in odšla za njim v nebesa. In to je tista sveta Mari-
ja. Jezusova mati in naša mati. Marija nas vse skupaj 
spremlja in vidi, kako živimo na zemlji. In če jo bomo 
prosili za pomoč, nam bo pomagala. Morda ne čisto 
takoj in tisti trenutek, a nobena naša prošnja pri njej 
ni zavrnjena. Včasih na glas, včasih tiho, včasih v jezi, 
včasih v veselju, kadar koli in kakor koli se lahko iz-
ročimo nebeški mami v varstvo in rečemo Sveta Ma-
rija, prosi za nas,« je razlago sklenila mamica. 

NALOGA: Pred spanjem zmoli eno svetamarijo in samo 
pomisli, kako lepo je, da imamo eno mamico v nebesih. 

 


