
1

Kateri dan je prvi dan
adventnega časa?

2

Koliko nedelj ima advetni čas?

3

Na kaj nas spominja
adventni venec?

4

Kaj pomeni zelena barva
adventnega venca?

5

Koliko sveč ima adventni
venec?

6

Kaj pomeni "advent"?

7

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

8

Kateri prihod pričakujemo v
adventnem času?



9

Na kaj se pripravljamo v
adventnem času?

10

Na kakšen način se moremo
pripraviti

adventnem času?

11

Kakšno barvo ima mašni
plašč

v adventnem času?

12

Kaj pomeni "liturgična barva"?

13

Kaj pomeni
vijolična liturgična barva?

14

O katerih osebah
slišimo v berilih in evangelijih

v adventnem času?

15

Kdo je bil Izaija?

16

Kaj je oznanjal prerok Izaija?



17

Kateri dan je, ko prigemo
tretjo svečo na

adventnem vencu?

18

Kako se imenuje
tretja adventna nedelja?

19

Kateri teden se začne, ko
prigemo četrto svečo na

adventnem vencu?

20

Kdaj se začne
"boična devetdnevnica"?

21

Kateri dan je zadnji dan
adventnega časa?

22

Katera ja prva sveta maša
od boiča?

23

Kaj praznujemo na boič?

24

V berilu na boič slišlimo, kdo
je najprej prišel na obisk,

ko se je rodil Jezus.
Kdo?



25

Kaj je rekel angel, ko je
oznanil pastirjem, da se je

rodil Jezus?

26

Kateri pesem (ali molitev) pri
sveti maši nas spominja

vedno na boič?

27

Kdo je pel prvikrat
"Slava Bogu na višavah"?

28

Kaj praznujemo v nedeljo
po boiču?

29

Na kaj mislimo na god
"svetih nedolnih otrok"?

30

Kako dolgo traja
"boična osmina"?

31

Kateri dan je vedno zadnji dan
boične osmine?

32

Kateri praznik praznujemo na
zadnjem dan boičnega časa?



33

Kateri čas se začne takoj
po prazniku Jezusovega

krsta?

34

Katera je prva nedelja
"med letom"?

35

Koliko tednov ima 
čas med letom?

36

Katero liturgično barvo ima
čas med letom?

37

Katere so liturgične barve?

38

Zakaj je nedalja
"Gospodov dan"?

39

Kdaj moramo iti k sveti maši?

40

Kateri trenutek je
najpomembnejši

med mašo?



41

Na kaj mislimo vedno ob
prvih petkih?

42

Na kaj ali koga mislimo
ob sobotah?

43

Katere so različne vrste
bogoslunja?

44

Na kaj mislimo,
ko praznujemo god

svetnika?

45

Katera je razlika
med godom in praznikom

pri sveti maši?

46

Katere svetnike praznujemo
kot praznik?

47

Kateri svetnik ali svetnica
praznuje največ krat?

48

Kdaj imaš ti god?



49

Kdo je tvoj
zavetnik/zavetnica?

50

Na kaj mislimo
v mesecu maju?

51

Katero posebno bogoslunje
imamo v mesecu maju?

52

Kateri praznik je na nedeljo
po binkoštih?

53

Katera dva praznika sta vedno
ob četrtkih?

54

Kdaj je praznik
"Sveto rešnje telo

in sveta rešnja kri"?

55

Kateri mesec je posvečeno
Srcu Jezusovemu?

56

Na kateri dan (ni datum) 
je vedno

praznik Srca Jezusovega?



57

Katere so zavetniki
Evrope?

58

Katero znamenje je
najpomembnejše

za kristjane?

59

Na kaj mislimo
v mesecu oktobru?

60

Kdaj je god
ronovenske Matere boje?

61

Kateri praznik praznujemo
v Vogljah prvo nedeljo

v mesecu oktobru?

62

Katere dele ima roni venec?

63

Na kaj mislimo
v mesecu novembru?

64

Kateri praznik praznujemo
zadnjo nedeljo v cerkvenem

letu?



65

Kako se imenuje čas,
v katerem se pripravljamo

na veliko noč?

66

Kateri je prvi dan
postnega časa?

67

Kateri obred obhajamo na
pepelnično sredo?

68

Na kaj nas spominja
pepelenje?

69

Kaj pomeni "postni čas"?

70

Koliko dni ima postni čas
in zakaj?

71

Kako se imenujejo
nedelje v postnem času?

72

Na kaj se pripravljamo
v postnem času?



73

Kaj molimo posebno
v postnem času?

74

Koliko postaj ima
kriev pot?

75

Kako se lahko "postimo"
iz ljubezni do Jezusa?

76

Katera dva dneva sta
za kristjane
strogi post?

77

Kako se imenuje teden
pred veliko nočjo?

78

Na kaj mislimo na
cvetno nedeljo?

79

Na kaj mislimo na
veliki četrtek?

80

Na kaj mislimo na
veliki petek?



81

Nad Jezusom na kriu so
vojaki pisali nekaj - 

Kaj so pisali?
Kaj to pomeni?

82

Kateri praznik je
najpomembnejši

za kristjane?

83

Kristjani morajo najmanj
enkrat na leto iti k spovedi.

Kdaj?

84

Je velika noč vedno na
isti datum?

85

Kako se računa datum,
kdaj je velika noč?

86

Kaj je na veliko soboto
popoldne v cerkvi?

87

Kaj praznujemo na
velika noč?

88

Kaj pomeni
"velikonočna osmina"?



89

Do kdaj traja
velikonočna osmina?

90

Kako se imenuje
druga velikonočna nedelja?

91

Koliko dni ima
velikonočni čas?

92

Kako imenujemo
četrto velikonočno nedeljo?

Zakaj?

93

Koliko dni po veliki noči
je Gospodov vnebohod?

94

Na kateri dan
je Gospodov vnebohod?

95

Na kaj mislimo na praznik
Gospodovega vnebohoda?

96

Kaj so delali apostoli in
učenci,

potem ko je Jezus šel v
nebesa?



97

Kateri praznik je deset dni
po Gospodovem vnebohodu?

98

Kdaj se konča
velikonočni čas?

99

Kaj praznujemo
na binkošti?

100

Kdo je Sveti Duh?

101

Kaj nam pomaga
Sveti Duh?

102

Na kateri zakrament
nas spominja Sveti Duh?

103

Kaj pomeni
"Sveta Trojica"?

104

Kateri čas se začne
po binkoštih?














