
1

Kdaj je tukaj
sveta maša ob
delovnikih?

2

Kdaj so tukaj
nedeljske maše?

3

Kdaj zvonijo
zvonovi?

4

Kako se
obnašamo, ko

pridemo v
cerkev?

5

Kaj delamo
najprej?

6

Na kaj mislimo,
ko se pokriamo

z
blagoslovljenjen

o vodo?

7

Zakaj
pokleknemo, ko

pridemo v
cerkev?

8

Katere štiri dele
ima sveta maša?

9

Kako se začne
sveta maša?



10

Kaj je vsebina
kesanja?

11

Zakaj se ob
molitvi kesanja
trkamo na prsi?

12

Katere povezave
so med spovedjo

in evharistijo?

13

Zakaj je pri sv.
maši na začetku

kesanje?

14

Kdaj sledi po
Gospod usmili se
"Slava Bogu na

višavah"?

15

Katere so dre
pri sveti maši?

16

Katera molitev
sledi po Slavi

(oz. po Gospod
usmili se)?

17

Zakaj na koncu
molitve rečemo

Amen?

Kaj pomeni
Amen?

18

Kateri del se
začne po glavni
mašni prošnji?



19

Kaj pomeni
"besedno

bogosluje"?

20

Koliko beril
slišimo ob
nedeljah?

21

Iz katerega dela
Svetega pisma je

običajno prvo
berilo?

22

Iz katerega dela
Svetega pisma je
običajno drugo

berilo?

23

Kaj pojemo pred
evangelijem?

24

Kaj pomeni
Aleluja?

25

Kdaj ne pojemo
aleluje in zakaj?

26

Kaj pomeni
"evangelij"?

27

Koliko je
evangelistov?

Naštej jih!



28

Zakaj pri
evangeliju
stojimo?

29

Zakaj med
pridigo sedimo?

30

Kateri molitev
molimo ob
nedeljah in

praznikih po
pridigi?

31

Kaj
izpovedujemo?
Kaj verujemo?

32

Kdaj molimo
prošnje

vernikov? Kdo
jih moli.

33

Kateri del svete
maše se začne po

prošnjah?

34

Kaj je najprej pri
evharističnem
bogosluju?

35

Kaj se začne po
darovanjski

prošnji?

36

Kaj je na začetku
evharistične

molitve?



37

Kateri del
evharistične

molitve molimo
ali še bolje
pojemo vsi

verniki skupaj?

38

Kaj je pri
evharistični

molitvi
najpomembnejše

?

39

Kako vemo, kdaj
je spremenjenje?

40

Zakaj pri
spremenjenju

klečimo?

41

Kakšen je pomen
klečanja?

42

Katere besede je
Jezus sam

izgovoril pri
zadnji večerji?

43

Kaj pomeni
beseda

"evharistija"?

44

Kaj
izpovedujemo

takoj po
spremenjenju?

45

Katero molitev
nas je naučil sam

Jezus?



46

Kaj nam podari
mašnik po
očenašu?

47

Kaj molimo ali
pojemo, ko
mašnik lomi

hostijo?

48

Kdo je izrekel
besede, ki jih pri
maši molimo kot
molitev "Jagnje

boje"?

49    

Katere besede
molimo potem ko
je mašnik pokazal
hostijo in rekel:
Glejte, Jagnje

boje, ki odjemlje
grehe sveta?

50

Zakaj pred
obhajilom na

kratko molimo
"Gospod, nisem

vreden, da prideš k
meni, ampak reci

le besedo in
ozdravljena bo
moja duša."?

51

Koliko časa pred
obhajilom ne
smemo jesti?

52

Kdo ne sme
prejeti obhajilo?

53

Kakšno darilo
imamo od

Gospoda, da
gremo lahko spet

k obhajilu,
čeprav smo spet

hudo grešili?

54

Kaj reče
duhovnik, ko

nam podari sveto
obhajilo, sveto

hostijo?



55

Kako
odgovorimo, ko

smo prejeli
obhajilo in

zakaj?

56
Na hostiji in tudi

na liturgičnih
oblekah ali na

prtovih v kapelicah
ali v »Bohkovih
kotih« je včasih

napisano IHS. Kaj
pomeni IHS?

57

Kaj naredimo, ko
pridemo po

obhajilu spet na
naš prostor?

58
Ko prejmem Jezusa

v sveti hostiji,
postanem Jezusov

"tempelj" ali
Jezusov

"tabernakelj", ker
Jezus ostane v meni.

Kaj pomeni to za
mojo vsakdanje

ivljenje?

59

Kje shrani
duhovnik po

obhajilu hostije,
ki so ostale od

obhajila?

60

Kaj pomeni
"tabernakelj"?

61

Zakaj imamo
monost, da

častimo Jezusa v
evharistiji tudi
izven maše?

62

Katero posebno
"posodo" imamo

za hostijo pri
češčenju?

63

Kaj pomeni
"monštranca"?



64

Zakaj častimo
Jezusa v sveti

evharistiji?

65

Kako se zaključi
evharistični del

sv. maše?

66

Kateri del se
začne po
obhajilu?

67

Katere dele ima
zaključni del?

68

Zakaj na koncu
sv. maše

prejmemo
blagoslov?

69

Obstajajo
razlilčne vrste

blagoslov.
Katere poznaš?

Kdo sme
blagosloviti?

70

Na koncu maše
nas duhovnik

"pošlje" domov
oz. v svet - s

katerimi
besedami to

stori?

71

Zakaj nam reče
duhovnik na
koncu maše

"Pojdite v miru"?

Joker
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