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Šv. Joakimas  ir Šv. Ona –

Švč. Marijos tėvai, gyvenę Nazarete.

Ona buvo nevaisinga, ir abu jau senyvo 

amžiaus...

...Joakimas išvedė savo kaimenę į dykumą ir ten meldėsi 

Viešpačiui, kad teiktųsi atsiųsti jam palikuonių...

Ona liko melstis namuose...

Jai besimeldžiant, angelas pasiuntė žinią, kad eitų 

pasitikti savo vyro prie vartų, vadinamų Aukso Vartais...

Ona puolė jam ant kaklo, prigludo ir tarė: „žinau, kad 

Viešpats gausiai palaimino mane, nes ta, kuri buvo 

laikoma nevaisinga, taps nėščia...“



Praėjus devyniems mėnesiams, 

Ona pagimdė dukterį ir pavadino 

ją MARIJA.

Jie paaukojo ją Viešpačiui Dievui.

„...Ji bus visiškai tyra, be jokios 

gimtosios nuodėmės žymės...“

MARIJA dar vadinama

NEKALTUOJU PRASIDĖJIMU todėl, 

kad Dievo valia buvo

APSAUGOTA NUO GIMTOSIOS  

NUODĖMĖS.

Nekaltojo Prasidėjimo šventė švenčiama 

GRUODŽIO 8 dieną.



SUŽADĖTUVĖS



ARKANGELO 

GABRIELIO 

APSIREIŠKIMAS

Švenčiamas 

Kovo 25 d.



MARIJOS

APSILANKY-

MAS

...Mariją pamačiusi Elzbieta

pirmoji iš žmonių pavadino ją 

Viešpaties motina ir ištarė 

žodžius, kuriuos katalikai 

kasdien taria

„SVEIKA MARIJA“ maldoje: 

„...TU PAGIRTA TARP 

MOTERŲ IR PAGIRTAS 

TAVO SŪNUS!“

Šventė švenčiama

GEGUŽĖS 31 D.



Piemenėlių 

nuostaba ir 

džiaugsmas –

ŠV. 

KALĖDOS

Švenčiame

GRUODŽIO 

25 d.



KRISTAUS PAAUKOJIMAS

...Praėjus keturiasdešimčiai dienų po 

Jėzaus gimimo, Marija ir Juozapas 

nunešė Kūdikį į šventyklą, kad 

paaukotų jį Viešpačiui pagal Mozės 

Įstatymą.

Šventieji senoliai Simeonas ir Ona 

išėjo pasitikti Jėzaus,

ir Simeonas pasveikino jį kaip 

„TAUTŲ ŠVIESĄ“.

Šventę švenčiame VASARIO 2 d.



...PABĖGIMAS Į EGIPTĄ...



Jėzaus gimdytojai kasmet eidavo į Jeruzalę švęsti Velykų.

Kai Jėzui sukako dvylika metų, šventės papročiu jie nuvyko į 

Jeruzalę.

Iškilmėms pasibaigus ir jiems grįžtant atgal, vaikas Jėzus 

pasiliko Jeruzalėje, bet gimdytojai to nepastebėjo.

Manydami jį esant keleivių būryje, jie nuėjo dienos kelią, 

paskui pradėjo ieškoti jo tarp giminių bei pažįstamų.

Nesuradę grįžo jo beieškodami į Jeruzalę.

Pagaliau po trijų dienų rado jį Šventykloje, sėdintį tarp 

mokytojų, besiklausantį jų ir juos beklausinėjantį. Visi, kurie 

girdėjo, stebėjosi jo išmanymu ir atsakymais.

Pamatę jį, gimdytojai labai nustebo, ir jo motina jam tarė: 

„Vaikeli, kam mums taip padarei?! Štai tavo tėvas ir aš su 

sielvartu ieškome tavęs“.

O jis atsakė: „Kam gi manęs ieškojote? Argi nežinojote, kad 

man reikia būti savo Tėvo reikaluose?!“ <...>

Jėzus iškeliavo su jais ir grįžo į Nazaretą.

Jis buvo jiems klusnus.



Jėzus augo 

NAZARETO 

mieste.

Jis buvo 

tėvams 

klusnus.

Jo motina 

Marija laikė 

visus įvykius 

savo širdyje.



Savo pirmąjį 

žinomą 

stebuklą 

Kanos 

vestuvėse 

Jėzus atliko 

savo mamos 

Marijos 

prašymu...



... 

Marija 

sutiko 

Jėzų 

pakeliui 

į 

Golgotą

...



...Marija

sielvarto perverta 

širdimi stovėjo

po Sūnaus kryžiumi...



Marija buvo ir 

lieka 

Bažnyčios 

Motina.



Mirtis ir 

PAĖMIMAS į 

DANGŲ siela ir 

kūnu...



PAĖMIMAS Į DANGŲ IR 

VAINIKAVIMAS DANGAUS 

IR ŽEMĖS KARALIENE –

ŽOLINĖ

Švenčiame rugpjūčio 15 d.



ILIUSTRACIJŲ ŠALTINIS:

http://www.maria21.net/?mid=arthall_sub_gallery_bradibarth&list

Style=list&document_srl=7041


