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(Нека децата разкажат какво знаят за Дева Мария!) 
Има една личност, която повече от всяка друга знае как се 

очаква един син и как се подготвя неговото идване. МАРИЯ – 
майката на Исус! Лк. 1, 26-38 

 
Мария казва „Да!” на Господа. Тя повярвала на Него и 

оттогава по целия свят я наричаме блажена.  
Марийо, майко на Исус, отвори сърцето ни, за да 

приемем с радост Спасителя на света. 
 

И днес ние я поздравяваме с думите на ангела:  
◊ Радвай се, благодатна Марийо, Господ е с тебе! 

След благовестието на ангела, Мария се отправя към Елисавета, нейна роднина, 
защото и тя очаква дете. Това дете ще бъде Йоан, Кръстителя. Ние поздравяваме Мария с 
радостта на Елисавета: 

◊ Ти си благословена между жените и благословен е плодът на твоята утроба, Исус! 

Мария приема и запазва с огромна любов, в мълчание и смирение, Сина, който расте в 
нейната утроба, готова да Го даде на всички нас, бедни и грешници. Заради това я 
призоваваме:  

◊ Света Марийо, майко Божия, моли се за нас, грешниците, сега и на смъртния ни 
час. Амин 

 
В една великолепна молитва, която е един химн на радост, Мария ни поучава как да 

хвалим Господ: 
„Душата ми величае Господа  
и духът ми се зарадва на Бога,  
Спасителя мой.  
Задето Той погледна милостиво  
унизението на рабинята Си,  
защото, ето,  
отсега ще ме облажават всички  
родове задето Силният ми стори  
велико нещо и свето е името Му;  
и Неговата милост е из рода в род  
за ония, които се боят от Него;  
Той показа сила с мишцата Си,  
разпръсна ония, които се гордеят с  
мислите на сърцето си;  
свали силни от престоли и въздигна  
смирени; гладни изпълни с блага,  
а богати отпрати без нищо;  
взе под закрила Израиля,  
Своя Отрок,  
като си спомни милостта,  
както разказва на нашите отци,  
към Авраам и поколението му до  
века.”  
Лк. 1, 46-55 
 
Бог Отец пожелава Дева Мария да остане завинаги без грях. Тя е непорочното 

Зачатие, най – светото създание на Земята. 


