Kako je angel pozdravil
Marijo?

Kdo je pozdravil Marijo z
besedami: "Blagoslovljena
ti med enami" ?

Kako je Marija
odgovorila, ko je srečala
Elizabeto?

Kaj je delala Marija, ko je
k njej prišel Gospodov
Angel?

Kdo je bil Elizabetin mo?

Kako so imenovali
Elizabetinega sina?

Ko je Zaharija slišal, da bo
dobil sina, najprej ni
verjel. Zato je za nekaj
časa zbolel. Kako?

Kako dolgo je ostala
Marija pri Elizabeti?

Kdo je bil Marijin enin?

Kako je Joef vedel, da bo
Marija dobila sina?

Kje sta ivela Marija in
Joef?

Zakaj sta Marija in Joef
šla v Betlehem?

Kdo je prišel najprej na
obisk, ko se je rodil Jezus?

Kaj je rekel angel, ko je
oznanil pastirjem, da se je
rodil Jezus?

Kaj so rekli pastirji, ko so
jim angeli oznanil, da se je
rodil Jezus?

Zakaj so prišli še drugi
ljudje od daleč k jaslicam?

Kateri ljudje so prišli k
jaslicam?

Kako so se imenovali trije
kralji?

Kaj so prinesli trije kralji?

Kdo je bil kralj, ko se je
rodil Jezus?

Kam so Marija, Joef in
Jezus beali, ko so slišali,
da Herod hoče ubiti vse
otroke?

Kako sta Marija in Joef
vedela, da Herod hoče
ubiti vse otroke?

Kdaj so Marija, Joef in
Jezus prišli nazaj iz
Egipta?

Kako sta Marija in Joef
vedela, da je Herod umrl?

Kam sta pripeljala Marija
in Joef Jezusa, ko je bil
star 40 dni?

Koga je srečala sveta
druina v templju, ko je
bil Jezus star 40 dni?

Kaj je rtvovala sveta
druina v templju ko je bil
Jezus star 40 dni?

Kje je sveta druina
ivela?

Kaj je Jezus v Nazaretu
delal?

Koliko let je bil Jezus, ko
sta Marija in Joef ga
izgubila v Jeruzalemu?

Kje sta našla Jezusa v
Jeruzalemu?

Kaj je mlad Jezus delal v
templju?

Koliko let je bil Jezus pri
svojem krstu?

Kje je bil Jezusov krst?

Kdo je krstil Jezusa?

Kdo so bili Jezusovi prvi
učenci?

Kaj so bili Jezusovi prvi
učenci po poklicu?

Katero molitev je nas
naučil Jezus?

Katera učenca sta bila
brata?

Koga je poklical Jezus
najprej?

