Igra "Cerkveno leto"
Št

vprašanje

odgovor

1

Kateri dan je prvi dan adventnega časa?

prva adventna nedelja

2

Koliko nedelj ima advetni čas?

4

3

Na kaj nas spominja adventni venec?

na adventni čas

4

Kaj pomeni zelena barva adventnega venca?

upanje in ivljenje

5

Koliko sveč ima adventni venec?

4

6

Kaj pomeni "advent"?

prihod

7

Iz katerega jezika pride "advent" - "adventus"?

iz latinščine

8

Kateri prihod pričakujemo v adventnem času?

Jezusov prihod

9

Na kaj se pripravljamo v adventnem času?

na boič, na Jezusovo rojstvo

10

Na kakšen način se lahko pripravljamo v
adventnem času?

več molimo, pomagamo, smo pridni...

11

Kakšno barvo ima mašni plašč v adventnem
času?

violično barvo

12

Kaj pomeni "liturgična barva"?

barva mašnega plašča za določen liturgičen
čas

13

Kaj pomeni vijolična liturgična barva?

pokoro, alost, spreobrnenje

14

O katerih osebah slišimo v berilih in evangelijih v
adventnem času?

o Mariji, o Janezu krstniku, o Izaiju

15

Kdo je bil Izaija?

prerok

16

Kaj je oznanjal prerok Izaija?

Odrešenika, Jezusovo rojstvo

17

Kateri dan je, ko prigemo tretjo svečo na
adventnem vencu?

tretja adventna nedelja

18

Kako se imenuje tretja adventna nedelja?

nedelja veselja

19

Kateri teden se začne, ko prigemo četrto svečo
na adventnem vencu?

četrti adventni teden

20

Kdaj se začne "boična devetdnevnica"?

devet dni pred boičem

21

Kateri dan je zadnji dan adventnega časa?

24. december, sveti večer

22

Katera ja prva sveta maša od boiča?

polnočnica (maša na boični večer)

23

Kaj praznujemo na boič?

Jezusovo rojstvo

24

V berilu na boič slišlimo, kdo je najprej prišel na
obisk, ko se je rodil Jezus. Kdo?

pastirji

25

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

ne bojte se!

Št

vprašanje

odgovor

26

Kateri pesem (ali molitev) pri sveti maši nas
spominja vedno na boič?

slava Bogu na višavah

27

Kdo je pel prvikrat "Slava Bogu na višavah"?

angeli

28

Kaj praznujemo na nedeljo po boiču?

sveto druino

29

Na kaj mislimo na god "svetih nedolnih otrok"?

na otroke, ki je Herod dal ubiti

30

Kako dolgo traja "boična osmina"?

osem dni

31

Kateri dan je vedno zadnji dan boične osmine?

1. januar

32

Kateri praznik praznujemo na zadnjem dan
boičnega časa?

Jezusov krst

33

Kateri čas se začne takoj po prazniku
Jezusovega krsta?

čas med letom

34

Katera je prva nedelja "med letom"?

Jezusov krst

35

Koliko tednov ima čas med letom?

34

36

Katero liturgično barvo ima čas med letom?

zeleno

37

Katere so liturgične barve?

bela, rdeča, zelena, vijolična

38

Zakaj je nedalja "Gospodov dan"?

Ker je Jezus v nedeljo vstal od mrtvih

39

Kdaj moramo iti k sveti maši?

ob nedeljah in ob zapovedanih praznikih

40

Kateri trenutek je najpomembnejši med mašo?

spremenjenje

41

Na kaj mislimo vedno ob prvih petkih?

na Jezusovo Srce

42

Na kaj ali koga mislimo ob sobotah?

na Marijo

43

Katere so različne vrste bogoslunja?

sv. maša, češčenje, roni venec, kriev pot...

44

Na kaj mislimo, ko praznujemo god svetnika?

običajno je njegov smrtni dan; mislimo na
njegovo ivljenje in se mu priporočamo

45

Katera je razlika med godom in praznikom pri
sveti maši?

praznik ima Slavo, god ne

46

Katere svetnike praznujemo kot praznik?

Marijo, apostole, Janeza Krstnika

47

Kateri svetnik ali svetnica praznuje največkrat?

Marija

48

Kdaj imaš ti god?

...

49

Kdo je tvoj zavetnik/zavetnica?

...

50

Na kaj mislimo v mesecu maju?

na Marijo

51

Katero posebno bogoslunje imamo v mesecu
maju?

šmarnice

52

Kateri praznik je na nedeljo po binkoštih?

Sveta Trojica

53

Katera dva praznika sta vedno ob četrtkih?

Gospodov vnebohod in Sveto Rešnje Telo

Št

vprašanje

odgovor

54

Kdaj je praznik "svetega Rešnjega telesa in
svete Rešnje krvi"?

deset dni po binkoštih

55

Kateri mesec je posvečen Srcu Jezusovemu?

junij

56

Na kateri dan (ni datum) je vedno praznik Srca
Jezusovega?

petek

57

Katere so zavetniki Evrope?

Benedikt, Ciril in Metod, Edith Stein, Katarina
Sienska, Brigita Švedska

58

Katero znamenje je najpomembnejše za
kristjane?

kri

59

Na kaj mislimo v mesecu oktobru?

na roni venec

60

Kdaj je god ronovenske Matere boje?

7. oktober

61

Kateri praznik praznujemo v Vogljah prvo nedeljo
v mesecu oktobru?

s’mn (obletnico posvečenja cerkve)

62

Katere dele ima roni venec?

veseli, svetli, alostni, častitljivi del

63

Na kaj mislimo v mesecu novembru?

na mrtve

64

Kateri praznik praznujemo zadnjo nedeljo v
cerkvenem letu?

Kristus kralj

65

Kako se imenuje čas, v katerem se pripravljamo
na veliko noč?

postni čas

66

Kateri je prvi dan postnega časa?

pepelnica

67

Kateri obred obhajamo na pepelnično sredo?

pepelenje

68

Na kaj nas spominja pepelenje?

da bomo umrli; da se moramo spreobrniti

69

Kaj pomeni "postni čas"?

da se postimo

70

Koliko dni ima postni čas in zakaj?

40, ker se je Jezus postil 40 dni

71

Kako se imenujejo nedelje v postnem času?

postne nedelje

72

Na kaj se pripravljamo v postnem času?

na veliko noč

73

Kaj molimo posebno v postnem času?

kriev pot

74

Koliko postaj ima kriev pot?

14

75

Kako se lahko "postimo" iz ljubezni do Jezusa?

da se odpovemo nečemu, kar imamo radi

76

Katera dva dneva sta za kristjane strogi post?

pepelnica in veliki petek

77

Kako se imenuje teden pred veliko nočjo?

veliki teden

78

Na kaj mislimo na cvetno nedeljo?

Na Jezus Jezusov vhod v Jeruzalem na oslu

Št

vprašanje

odgovor

79

Na kaj mislimo na veliki četrtek?

na zadnjo večerjo

80

Na kaj mislimo na veliki petek?

na Jezusovo trpljenje in smrt

81

Nad Jezusom na kriu so vojaki pisali nekaj -

INRI Jezus Nazarečan Kralj (Rex) Judov

82

Kateri praznik je najpomembnejši za kristjane?

velika noč

83

Krisjani morajo najmanj enkrat na leto iti k

v velikonočnem času

84

Je velika noč vedno na isti datum?

ne

85

Kako se računa datum, kdaj je velika noč?

prva nedelja po prvi pomladanski polni luni

86

Kaj je na veliko soboto popoldne v cerkvi?

blagoslov jedil

87

Kaj praznujemo na velika noč?

Jezusovo vstajenje

88

Kaj pomeni "velikonočna osmina"?

osem dni po veliki noči praznujemo

89

Do kdaj traja velikonočna osmina?

do bele nedelje

90

Kako se imenuje druga velikonočna nedelja?

bela nedelja in nedelja bojega usmiljenja

91

Koliko dni ima velikonočni čas?

50

92

Kako imenujemo četrto velikonočno nedeljo?

nedelja dobrega pastirja

93

Koliko dni po veliki noči je Gospodov vnebohod?

40

94

Na kateri dan je Gospodov vnebohod?

četrtek

95

Na kaj mislimo na praznik Gospodovega

da je Jezus šel v nebesa

96

Kaj so delali apostoli in učenci, potem ko je

bali so se, molili so, čakali na Svetega Duha

97

Kateri praznik je deset dni po Gospodovem

binkošti

98

Kdaj se konča velikonočni čas?

na binkošti

99

Kaj praznujemo na binkošti?

prihod Svetega Duha

100

Kdo je Sveti Duh?

tretja oseba Svete Trojice

101

Kaj nam pomaga Sveti Duh?

da ivimo iz vere kot Jezusovi prijatelji

102

Na kateri zakrament nas spominja Sveti Duh?

birma

103

Kaj pomeni "Sveta Trojica"?

En Bog, tri osebe: Oče, Sin in Sveti Duh

104

Kateri čas se začne po binkoštih?

čas med letom

