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Igra - Pokaži, kaj znaš!

Navodilo:
Potrebna je igralna plošča, vprašanja in odgovori, list (ali tabla) in svinčnik,
kocke in gumbi.
Vsi igralci začnejo na "START"-u. Vsakič, ko kocka, gre igralec toliko polj
naprej ali nazaj v smeri, ki jo sam izbere. Barva polja pokaže temo. - Ko
pride na polje "Start", lahko izbere temo. Vodja prebere prvo vprašanje iz
izbrane teme. Igralec odgovori in dobi točko, če ve pravi odgovor. Točke
pišemo na list ali na tablo. Če pa odgovora ne ve, lahko naslednji igralec ali
kdorkoli odgovori in dobi točko ali pa vodja prebere pravi odgovor in igra
se nadaljuje.
Zmagovalec je igralec, ki ima na koncu največ točk. 

št. vprašanje odgovor

SVETO PISMO

SP 1 Koliko in katere dele ima Sveto
pismo?

2, stara in nova zaveza

SP 2 Kaj je glavna vsebina stare
zaveze?

stvarjenje, izvoljenjo ljudstvo,
preroki, priprava na Emanuela

SP 3 Kaj je glavna vsebina nove
zaveze?

Jezusovo življenje in življenje
Cerkve

SP 4 Koliko knjig ima stara zaveza? 45 knjig

SP 5 Koliko knjig ima nova zaveza? 27 knjig

SP 6 Kakšna je vsebina druge
Mojzesove knjige, ki se
imenuje tudi »Exodus«, kar
pomeni »izhod«?

Izraelsko ljudstvo v egiptovs-
kem  suženjstvu. Bog pokliče
Mojezsa in vodi ljudstvo iz
Egipta... Ker ljudstvo ni hotelo
ubogati, je moralo ostati 40 let
v puščavi..
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SP 7 V kateri knjigi je zgodba o
stvarjenju sveta?

v prvi Mojzesovi knjigi

SP 8 Kdo je bil Jozue? Mojzesov naslednik

SP 9 Naštej preroke! Izaija, Jeremija, Ezekiel, Ozej,
Joel, Amos, Abdija, Jona,
Mihej, Nahum, Habakuk,
Sofonija, Agej, Zahari ja,
Malahija

SP 10 Kdo je spremljal in varoval
malega Tobija na potovanju?

nadangel Rafael

SP 11 Kaj veš o Danielu? mogel je razumeti in razlagati
sanje, zaupal je vedno v Boga
in je vztrajal v molitvi, tudi ko
je bilo prepovedano.
Zato je dobil kazen, da so ga
vrgli v levjo jamo. Tudi tam je
molil in zaupal v Boga in Bog
ga je rešil, tako da ga levi niso
napadli

SP 12 Naštej štiri poznane verne
osebe iz stare zaveze, ki niso
preroki.

Noe, Abraham, Jožef, Mojzes,
Jozue, David, Samuel, Elija,
Tobit...

SP 13 Kdo je celotno Sveto pismo
prvi prevedel v slovenščino in
kdaj?

Jurij Dalmatin, 1584

SP 14 Kdo je prvi prevedel novo
zavezo v slovenščino? Kdaj?

Primož Trubar, 1582

SP 15 V približno koliko različnih
jezikov je Sveto pismo
prevedeno?

v več kot 2.100 jezikov
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SP 16 V kateri deželi je živel Jezus? v Palestini

SP 17 Kdaj se začne nova zaveza? z Jezusovim oznanjenjem

SP 18 Kaj pomeni beseda
»evangelij«?

veselo oznanilo

SP 19 Katera je vsebina evangelijev? Jezusovo življenje in delovan-
je.

SP 20 Kateri evangelij je najstarejši? Markov evangelij

SP 21 Kdo sta bila prva Jezusova
učenca?

Simon Peter in Andrej

SP 22 Jezus je naredil veliko čudežev.
Katere?

ozdravil bolne, obudil mrtve,
pomnožil hrano, izgnal demo-
ne...

SP 23 So bili vsi štiri evangelisti tudi
apostoli? Če ne, kdo ne?

Luka in Marko nista bila apos-
tola

SP 24 Kaj je vsebina apostolskih del? življenje prvih kristjanov po
Kristusovem vnebohodu

SP 25 Kaj je bil Pavel, preden je
postal kristjan?

Jud

SP 26 Kdo je bil Timotej? mlad moški, ki je postal prvi
škof v Efezu, sodelovec
svetega Pavla

SP 27 Koliko pism je pisal sv. Pavel?
Kako se lahko spominjaš katera
pisma je pisal?

13; Ri-Ko-Ko-Gal-Ef-Fil-Kol-
Tes-Tes-Tim-Tim-Tit-Fil
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SP 28 So še druga pisma v novi
zavezi poleg Pavlovih pisem?
Katera?

Da, pismo Hebrejcem,
Jakobovo pismo
1 Petrovo pismo
2 Petrovo pismo 
1 Janezovo pismo
2 Janezovo pismo
3 Janezovo pismo
Judovo pismo

SP 29 Katera je zadnja knjiga Svetega
Pisma?

Razodetje

SP 30 Kaj je vsebina knjige
"Rozodetje"?

Janez vidi, kako bo pri ponov-
nem prihodu Kristusa

CERKEV

C 1 Koliko let je stara Cerkev? okoli 2000 let

C 2 Kdo je ustanovil Cerkev? Jezus

C 3 Kdaj je Jezus ustanovil
Cerkev?

na binkošti, ko je poslal Sve-
tega Duha

C 4 Kdo so bili prvi člani (udje)
Cerkve?

apostoli, učenci, žene, grešniki

C 5 Kaj pomeni "Cerkev"? skupnost kristjanov; božje ljud-
stvo nove zaveze

C 6 Kaj pomeni "Cerkev je
Kristusovo skrivnostno telo"?

z Jezusom smo tako močno
povezani kakor telo z glavo.
Jezus je glava Cerkve, mi smo
"udje" 

C 7 Kako postane nekdo ud ali član
Cerkve?

s krstom

C 8 Kdo vodi Cerkev? papež
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C 9 Kdo je bil prvi papež? sv. Peter

C 10 Kako je Jezus povedal Petru,
da bo on prvi papež?

"Ti si Peter, skala, in na to ska-
lo bo sezidal svojo Cerkev"

C 11 Zakaj je sv. Peter prišel v Rim? ker so v Jeruzalemu preganjali
kristjane

C 12 Kje (kraj) so vernike prvikrat
imenovali "kristjani"? 

v Antiohiji

C 13 Kaj so kristjani? vsi, ki verujejo v Kristusa

C 14 Kdo je naš papež? papež Frančišek

C 15 Kdo pomaga papežu pri
vodenju Cerkve?

kardinali in škofje

C 16 Kdo so bili prvi škofje? apostoli

C 17 Naštej apostole! Peter, Andrej, Janez, Jakob st.,
Jakob ml., Matej, Jernej, Filip,
Tomaž, Simon, Juda Tadej,
Juda Iškariot, (Matija)

C18 Kdo je naš nadškof? Anton Stres

C 19 Katere škofije so v Sloveniji? Ljubljana, Maribor, Celje,
Koper, Novomesto, Murska
sobota

C 20 Naštej tri slovenske škofije in
njihovega škofa!

Ljubljana: Anton Stres
Koper: Jurij Bizjak
Novo mesto: Andrej Glavan
Maribor: Marjan Turnšek
Celje: Stanislav Lipovšek
Musrka Sobota: Peter Štumpf

C 21 Katere so krščanske verske
skupnosti?

katoličani, protestanti, ang-
likanci, pravoslavni
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C 22 Koliko katoličanov je na svetu? približno 1,15 miljarde

C 23 Koliko procent Slovencev je
katoličanov?

približno 50 %

C 24 Kaj pomeni beseda
"katoliška"?

svetovna oziroma vesoljen, na-
ravnana na celoto

C 25 Zakaj lahko obstaja le ena
Cerkev?

ker obstaja tudi samo en sam
Kristus, tako tudi samo eno
samo Kristusovo telo

C 26 Kaj pomeni: Cerkev je
'Kristusova nevesta'?

Jezus Kristus ljubi Cerkev kot
ženin svojo nevesto.
Za vedno se poveže z njo in
zanjo da svoje življenje.

C 27 Zakaj je Cerkev sveta? Cerkev ni sveta zato, ker bi bili
vsi njeni udje sveti, ampak
zato, ker je Bog svet in deluje v
njej. Vsi udje Cerkve so po
krstu posvečeni.

C 28 Kako nam Cerkev pomaga, da
živimo pošteno in odgovorno?

v Cerkvi smo krščeni. V Cerkvi
prejmemo vero, ki jo je Cerkev
nepopačeno ohranila skozi
stoletja. V Cerkvi slišimo živo
Božjo besedo in zvemo, kako
moramo živeti, če želimo biti
Bogu všeč. Po zakramentih, ki
jih je Jezus zaupal svojim
apostolom, nas Cerkev gradi,
krepi in tolaži. V Cerkvi gori
ogenj svetih, da se mi ob njem
vnamemo.
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C 29 Naštej cerkvene zapovedi! 1. Udeležuj se maše v nedeljo
in druge zapovedane praz-
nike in ne opravljaj nobenih
del in dejavnosti, ki ogro-
žajo posvečevanje teh dni.

2. Spovej se svojih grehov
vsaj enkrat na leto.

3. Prejmi zakrament evha-
ristije vsaj ob veliki noči.

4. Posti se zapovedane postne
dni.

5. Po svoj ih zmožnost ih
podpiraj Cerkev v njenih
gmotnih potrebah.

C 30 Čemu so cerkvene zapovedi in
v kolikšni meri obvezujejo?

Pet cerkvenih zapovedi želi s
svojo minimalno zahtevo
spomniti na to, da ne moremo
biti kristjani brez nravnih na-
prezanj, brez konkretnega so-
delovanja v zakramentalnem
življenju Cerkve in brez soli-
darne povezanosti z njo.
Cerkvene zapovedi so za
vsakega katoliškega kristjana
obvezujoče.

SVETNIKI

S 1 Kdo je svetnik/svetnica? oseba, ki jo je Cerkev razgla-
sila za sveto zaradi izrednih
vrlin in svetosti

S 2 Kaj je "zavetnik"? svetnik, izbran za zaščitnika
osebe, cerkve, poklica itn.
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S 3 Kdo je tvoj zavetnik?

S 4 Kdaj goduješ?

S 5 Kdo je "blažen"? za blaženega je razglašen
katoliški vernik, ki je v svojem
življenju pokazal nadpovprečne
krščanske kreposti ali prestal
mučeništvo iz sovraštva do
vere oz. lastnosti v tesni pove-
zanosti z vero in je zaradi tega
postavljen za zgled krščans-
kega življenja vernikom na
ravni krajevne Cerkve oziroma
posamezne škofije ali redovne
skupnosti

S 6 Na kaj mislimo, ko praznujemo
god svetnika?

mislimo na njegovo življenje in
se mu priporočamo

S 7 Katera je razlika med godom in
praznikom pri sveti maši?

praznik ima "slavo", god ne

S 8 Kateri svetnik ali svetnica
praznuje največkrat?

Marija

S 9 Katere svetnike praznujemo kot
praznik?

Marijo, apostole, 
Janeza Krstnika

S 10 Kdo so slovenski blaženi? bl. Anton Martin Somšek,
bl. Lojze Grozde
bl. Marija Krizina Bojanc
bl. Marija Antonija Fabjan
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S 11 Kdo so slovenski svetniški
kandidati?

Friderik Irenej Baraga  (28. junij 1797 - 19.
januar 1868), misijonar, škof v mestu
Marquette (Michigan, ZDA),
Janez Frančišek Gnidovec (29. september
1873 - 3. februar 1939), škof v Skopju
Magdalena Gornik (19. julij 1835 - 23.
februar 1896), mistikinja
Danijel Halas (24. junij 1908 - 16. marec
1945), duhovnik v Veliki Polani, mučenec
Andrej Majcen  (30. september 1904 - 30.
september 1999), duhovnik in misijonar
Cvetana Priol (16. februar 1922 - 11. avgust
1973), učiteljica glasbe iz Maribora,
mistikinja 
Anton Strle (21. januar 1915 - 20. oktober
2003), duhovnik, teolog, spovednik in
prevajalec
Jakob Ukmar (13. julij 1878 - 2. november
1971), tržaški duhovnik, filozof, teolog in
poliglot
Vendelin Vošnjak (13. september 1861 - 18.
marec 1933), frančiškan doma iz Konovega
pri Velenju, deloval v Zagrebu
Anton Vovk (19. maj 1900 - 6. julij 1963),
ljubljanski nadškof

S 12 Katere so zavetniki Evrope? Benedikt, Ciril in Metod, Edith
Stein, Katarina Sienska, Brigita
Švedska

S 13 Kdaj je god rožnovenske
Matere božje?

7. oktober

S 14 Kdo je zavetnik našega
papeža?

sv. Frančišek

S 15 Naštej štiri svetnike prvih
kristjanov!

sv. Sebastijan, sv. Fabijan, sv.
Klemen, sv. Lovrenc, sv.
Tarzicij, sv. Neža, sv. Lucija,
sv. Barbara, sv. Cecilija

S 16 Zakaj so umrli prvi kristjani? ker jih je cesar preganjal
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S 17 Kaj veš o sv. Neži? bila je mlada devica, zaročena
z Jezusom; ker se ni hotela
poročiti s snubcem, so jo
obsodili na smrt in mučili; bila
je stara komaj trinajst let

S 18 Zavetnica česa je sv. Neža? za čistost, device, vrtnarje in
otroke

S 19 Kako je umrl sv. Lovrenc? pekli so ga na žaru

S 20 Kako je bil sv. Sebastijan
mučen?

streljali so ga s puščicami

S 21 Čigav zavetnik je sv. Tarzicij? ministrantov

S 22 Kako in zakaj je umrla sv.
Marija Goreti?

Alessandro jo je hotel posiliti;
ker mu ni pustila, jo je mučil in
ubil 

S 23 Kdo je zavetnik Cerkve? sv. Jožef

S 24 Kdo je zavetnik vogljanjske
cerkve?

Simon in Juda Tadej

S 25 Naštej pet svetnikov (moških)!

S 26 Naštej pet svetnic!

S 27 Od katerega svetnika
praznujemo rojstni dan?

sv. Marija
sv. Janez krstnik

S 28 Kdaj je praznik sv. Jožefa? 19. marec

S 29 Predstavi enega svetnika (razen
tvojega zavetnika)

S 30 Kako lahko postanemo
"svetniki"?

živeti iz vere, z Jezusom, dobra
dela ... 



št. vprašanje odgovor

11

VERA

V 1 Čemu smo na svetu? na svetu smo zato, da bi živeli
po božji volji in se zveličali

V 2 Kdo je Bog? Bog je Stvarnik sveta in Oče
vseh ljudi 

V 3 Od kod spoznavamo Boga? Boga spoznavamo iz vidnega
sveta, iz svoje vesti in iz
božjega razodetja (Sveto pismo
in zakramenti) 

V 4 Čemu je Bog ustvaril človeka? Bog je človeka ustvaril, da bi
delal dobro, druge osrečeval in
se zveličal.

V 5 Zakaj nas je Bog ustvaril? Bog nas je ustvaril iz svobodne
in nesebične ljubezni

V 6 Zakaj vero predajamo naprej? vero predajamo naprej, ker nam
je Jezus naročil:
»Pojdite torej in naredite vse
narode za moje učence«
(Mt 28,19)

V 7 Vera – kaj je to? vera je védenje in zaupanje

V 8 Kaj so veroizpovedi? veroizpovedi so kratki obrazci,
ki omogočajo skupno izpoved
vere vseh vernikov

V 9 Katera dve veroizpovedi
uporabimo in kdaj?

veliko nicejsko-carigrajsko
veroizpoved pri sveti maši in
apostolsko veroizpoved pri
rožnem vencu
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V 10 Zakaj verujemo v le v enega
Boga?

v le enega Boga verujemo, ker
po pričevanju Svetega pisma
obstaja le en Bog in tudi po
zakonih logike lahko obstaja le
eden 

V 11 Zakaj si Bog daje ime? Bog si daje ime, ker želi, da bi
ga nagovarjali 

V 12 Verujemo v enega Boga ali v
tri bogove?

verujemo v enega Boga v treh
osebah ( Trojica)

V 13 Kdo je 'Sveti Duh'? Sveti Duh je tretja oseba svete
Trojice

V 14 Je Jezus Bog? Spada k Trojici? Jezus iz Nazareta je Sin, druga
Božja oseba, o kateri govo-
rimo, ko molimo: »v imenu
Očeta in Sina in Svetega Duha«
(Mt 28,19)

V 15 Čemu je Bog ustvaril svet? »Svet je bil ustvarjen v Božjo
slavo«

V 16 Kaj so nebesa? Nebesa so Božje okolje, biva-
lišče angelov in svetnikov ter
cilj stvarstva. Z besedami
'nebesa in zemlja' označujemo
celoto ustvarjene resničnosti.

V 17 Ima človek poseben položaj v
stvarstvu?

Da. Človek je vrhunec stvar-
stva, ker ga je Bog ustvaril po
svoji podobi (1 Mz 1,27)
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V 18 Kaj je pekel? naša vera imenuje 'pekel' stanje
dokončne oddaljenosti od
Boga. Kdor spričo Boga jasno
vidi ljubezen in je kljub temu
noče, se odloči za to stanje

V 19 Kaj je greh? greh je v jedru zavrnitev Boga
in zavračanje njegove ljubezni.
To se kaže v kršenju njegovih
zapovedi

V 20 Kaj pomeni ime 'Jezus'? Jezus v hebrejščini pomeni:
'Bog rešuje'

V 21 Čemu je Božji Sin postal
človek?

Božji Sin je postal človek, da bi
nas odrešil

V 22 Kdo je Jezusov oče in kdo
njegova mati?

Jezusov oče je Bog, njegova
mati je Devica Marija

V 23 Koliko let je bil Jezus star, ko
je začel javno učiti?

ko je Jezus začel javno učiti, je
bil star približno trideset let

V 24 Zakaj je Marija Božja Mati? Marija je Božja Mati, ker je
njen sin Jezus pravi Bog

V 25 Kaj pomeni 'Marijino
brezmadežno spočetje'?

Cerkev veruje, »da je bila
blažena Devica Marija v prvem
trenutku svojega spočetja obva-
rovana vsakega madeža izvir-
nega greha, in sicer po edinst-
veni milosti in posebni pravici,
ki ji jo je podelil vsemogočni
Bog glede na zasluženje
Kristusa Jezusa, Zveličarja
človeškega rodu« (Dogma iz
leta 1854).
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V 26 Kako je Marija tudi naša mati? Marija je naša mati, ker nam jo
je Kristus, Gospod, dal za
mater.
Žena, glej, tvoj sin (…) Glej,

 tvoja mati! (Jn 19,26-27)
Te besede, ki jih je Jezus s
križa povedal Janezu, je Cerkev
vedno razumela kot zaupanje
celotne Cerkve Mariji. Tako je
Marija tudi naša mati.

V 27 Zakaj Jezus 30 let svojega
življenja sploh ni stopil v
javnost?

Jezus je hotel z nami deliti
normalno življenje in s tem
posvetiti naš vsakdanjik

V 28 Kako so učenci prišli do vere v
Jezusovo vstajenje od mrtvih?

učenci, ki so prej izgubili vsako
upanje, so prišli do vere v
Jezusovo vstajenje, ker so ga
po njegovi smrti na različne
načine videli, z njim govorili in
ga izkustveno doživljali kot
živega

V 29 Kaj se je z vstajenjem
spremenilo na svetu?

zdaj s smrtjo ni več vsega
konec, na svet je prišlo veselje
in upanje. Ker smrt »ni imela
več oblasti« (Rim 6,9) nad
Jezusom, tudi nima več oblasti
nad nami, ki pripadamo Jezusu.

V 30 Kaj se je zgodilo na binkošti? petdeset dni po svojem vstajen-
ju je Gospod iz nebes poslal
Svetega Duha na svoje učence.
Začel se je čas Cerkve
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V 31 Kaj dela Sveti Duh v Cerkvi? Sveti Duh gradi Cerkev in jo
spodbujajoče priganja. Spomin-
ja jo na njeno misijonsko
poslanstvo. Ljudi kliče v njeno
službo in jim podarja potrebne
darove. Vedno globlje nas vodi
v občestvo s troedinim Bogom

V 32 Kaj je vest in kaj nam pove? Vest je notranji glas v človeku,
ki nam pove, da moramo delati
dobro in se varovati hudega

V 33 Naštej glavne grehe! 1. Napuh
2. Lakomnost
3. Nečistost
4. Nevoščljivost
5. Požrešnost
6. Jeza
7. Lenoba

ZAKRAMENTI IN ZAPOVEDI

Z 1 Kaj je "zakrament"? zakramenti so posebna zna-
menja Božje ljubezni in bližine
(vidna znamenja nevidne božje
milosti), ki jih je postavil Jezus
Kristus

Z 2 Kateri so zakramenti? sv. krst, sv. pokora, sv. evharis-
tija, sv. birma, sv. zakon, sv.
duhovniško posvečenje, sv.
bolniško maziljenje

Z 3 Kaj je potrebno za sv. krst? voda in klicanje imena Očeta,
in Sina in Svetega Duha
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Z 4 Kaj se zgodi pri zakramentu sv.
krsta?

Izvirni greh je izpran oz. izbri-
san. Začne se novo življenje z
Bogom. Krščena oseba postane
ud oz. član Cerkve in božji
otrok

Z 5 Kaj postanemo pri birmi? Kristusovi sodelavci in priče-
valci, »polnoletni« v veri, božji
"vojaki" ali božji "vitezi"

Z 6 Koliko je darov Svetega Duha? 7

Z 7 Koliko je sadov Svetega Duha? 12

Z 8 Naštej darove Svetega Duha! modrost, umnost, svet (nasvet),
moč, vednost, pobožnost, strah
božji

Z 9 Čemu nam pomaga dar sveta? da se v dvomnih in težkih stva-
reh odločamo za to, kar je po
božji volji

Z 10 Kaj je potrebno za zakrament
sv. pokore?

spreobrnenje, kesanje, duhovni-
kova odveza in grešnikova
pokora

Z 11 Kaj je pokora? pokora je popravilo škode za
storjeno krivico, ne samo v
glavi, temveč v dejanjih

Z 12 Kdo more odpuščati grehe? samo Bog more odpuščati
grehe. In le, ker jih je Jezus
pooblastil, lahko duhovniki
namesto Jezusa odpuščajo
grehe

Z 13 Kaj je »milost«? dar, ki nam ga podari Bog brez
našega zasluženja
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Z 14 Kaj je krepost? krepost  je  no t ran ja  drža,
pozitivna navada, v službo za
dobro vzeta strast

Z 15 Katere so glavne božje ali
božanske kreposti?

vera, upanje in ljubezen

Z 16 Kako se glasi »deset
zapovedi«?

I. Veruj v enega Boga!
II. Ne skruni božjega imena!
III. Posvečuj Gospodov dan!
IV. Spoštuj očeta in mater, da boš
dolgo živel in ti bo dobro na zemlji!
V.  Ne ubijaj!
VI.  Ne nečistuj!
VII. Ne kradi!
VIII.  Ne pričaj po krivem!
IX. Ne želi svojega bližnjega žene!
X. Ne želi svojega bližnjega blaga!

Z 17 Kaj pomeni "Ne skruni božjega
imena"?

Božjega imena ne smemo
izgovarjati nespoštljivo.
Kajti mi ga poznamo samo, ker
nam ga je zaupal. Zato je hud
prestopek žaliti Božje ime, to
sveto ime preklinjati ali v tem
imenu dajati lažne obljube

Z 18 Kaj pomeni "Posvečuj
Gospodov dan"?

v nedeljo ali na večer pred
nedeljo sodeluje pri sveti maši.
Ta dan ne opravlja nobenih del,
ki bi ga ovirala pri čaščenju
Boga in motila pomen nedeljs-
kega praznovanja, veselja, miru
in počitka

Z 19 Zakaj so kristjani soboto
zamenjali z nedeljo?

ker je Jezus Kristus v nedeljo
vstal od mrtvih
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Z 20 Na koga se nanaša četrta
zapoved in kaj zahteva od nas?

kar v prvi vrsti dolgujemo
svojim staršem, namreč ljube-
zen, zahvalo in spoštovanje, to
naj bi urejalo tudi naš odnos do
ljudi, ki nas vodijo in so tu za
nas... starejši sorodniki in
predniki, vzgojitelji, učitelji...

Z 21 Zakaj ne smemo vzeti življenja
niti sebi niti drugim?

samo Bog je gospodar nad
življenjem in smrtjo

Z 22 Zakaj je splav velik greh? ker je umor

Z 23 Kaj pomeni "ne nečistuj? ne nečistuj pomeni: Spoštuj
človeško telo in ne zlorabljaj
spolnosti (predzakonske spolne
odnose, prostitucija, porno-
grafija …)

Z 24 Kaj naroča Bog v sedmi
zapovedi?

v sedmi zapovedi Bog naroča:
Ne kradi tuje lastnine in ne
prisvajaj si dobrin na škodo
bližnjega

Z 25 Kaj pomeni: Ne pričaj po
krivem?

ne pričaj po krivem pomeni: Ne
laži, govori resnico in jo brani

Z 26 Kaj naroča Bog v deveti
zapovedi?

v deveti zapovedi Bog naroča
spoštovati dostojanstvo žene,
ohranjati zakonsko zvestobo in
družinsko skupnost

Z 27 Katera je največja zapoved? ljubi Gospoda, svojega Boga, z
vsem srcem in z vso dušo in z
vsem mišljenjem, in svojega
bližnjega kakor sam sebe. (Mt
22,37-39)
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Z 28 Katera je Jezusova nova
zapoved?

Jezusova nova zapoved je:
Ljubite drug drugega, kakor
sem vas jaz ljubil. (Jn 13,34)

Z 29 Katere zakramente prejmemo
samo enkrat v življenju?

samo enkrat v življenju prej-
memo krst, birmo in mašniško
posvečenje, ker nam ti zakra-
menti vtisnejo neizbrisno zna-
menje

Z 30 Kako je zgrajena svete maše? Sveta maša je zgrajena iz dveh
glavnih delov: besednega in
evharističnega bogoslužje; ter
iz začetnega, obhajilnega in
sklepnega obreda

Z 31 Koga prejmemo pri svetem
obhajilu?

pri svetem obhajilu prejmemo
Jezusa, pod podobo kruha

MOLITEV

M 1 Kaj je molitev? molitev je pogovor z Bogom,
povzdigovanje srca k Bogu. Ko
človek moli, vstopi v živ odnos
z Bogom

M 2 Kako je Jezus molil? Jezusovo življenje je bilo ena
sama molitev. V odločilnih
trenutkih (skušnjava v puščavi,
izbira učencev, smrt na križu)
je bila njegova molitev poseb-
no globoka. Pogosto se je za
molitev umikal v samoto, zlasti
ponoči. Rdeča nit njegovega
zemeljskega življenja je bila,
da je v Svetem Duhu eno z
Očetom
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M 3 Kako pride človek do tega, da
moli?

molimo, ker molitev potre-
bujemo. Mati Terezija pravi:
»Ker se ne morem zanesti nase,
se zanašam nanj, 24 ur na dan.«
Bog nas išče, preden ga mi
iščemo, hrepeni po nas, kliče
nas. Človek se pogovarja s
svojo vestjo in nenadoma
opazi, da govori z Bogom. 
Človek se počuti osamljenega,
nima nikogar, s katerim more
govoriti, in tedaj začuti, da z
Bogom vedno lahko govori

M 4 Zakaj je Abraham zgled
molitve?

Abraham je poslušal Boga. Bil
je pripravljen odpraviti se, ka-
mor je Bog hotel, in storiti, kar
je Bog hotel. S poslušanjem in
pripravljenostjo na odhod je
zgled naše molitve

M 5 Kako je Mojzes molil? od Mojzesa se moremo naučiti,
da »moliti« pomeni »govoriti z
Bogom«. Pri gorečem grmu je
Bog vstopil z Mojzesom v
pravi pogovor in mu dal
naročilo. Mojzes je ugovarjal in
postavljal vprašanja. Končno
mu je Bog razodel svoje sveto
ime. Tako kakor je Mojzes
tedaj zaupal Bogu in se mu
popolnoma izročil v službo,
tako naj tudi mi molimo in se
mu izročimomo na voljo
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M 6 Kaj je kontemplacija? (lat. contemplare = ogledovati):
potopitev v Božjo navzočnost v
molitvi. Kontemplacija (notran-
je zrenje; duhovno ponotranje-
no življenje) in akcija (dejavno
življenje) sta dve strani izro-
čitve Bogu. V krščanstvu oboje
neločljivo spada skupaj.

M 7 Kaj so psalmi? pesmi, molitve

M 8 Koliko je psalmov? 150

M 9 Kakšen pomen imajo psalmi za
našo molitev?

psalmi spadajo poleg očenaša k
največjemu molitvenemu za-
kladu Cerkve. Psalmi nemin-
ljivo opevajo božjo hvalo.

M 10 Kaj se naučimo iz Marijinega
načina molitve?

Marijina molitev nas uči vsto-
pati v njene molitvene besede:
»Zgodi se po tvoji besedi!« (Lk
1,38). Molitev je naposled izro-
čitev, ki odgovarja na Božjo
ljubezen. Če Bogu izrečemo
svojo privolitev kakor Marija,
ima Bog možnost, da živi v
našem življenju.

M 11 Kakšno vlogo je imela molitev
pri prvih kristjanih?

prvi kristjani so bili goreči
molivci. Prvo Cerkev je raz-
vnemal Sveti Duh. Verniki so
delovali v njegovi moči: »Bili
so stanovitni v nauku apostolov
in bratskem občestvu, v lom-
ljenju kruha in molitvah«
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M 12 Kako se imenuje pet glavnih
načinov molitve?

glavni načini molitve so bla-
goslov, češčenje, prosilna moli-
tev in priprošnja, zahvalna mo-
litev in hvalna molitev.

M 13 Zakaj pri molitvi potrebujemo
Svetega Duha?

Sveto pismo pravi: »Ne vemo,
kako je treba za kaj moliti, toda
sam Duh posreduje za nas z
neizrekljivimi vzdihi« (Rim
8,26).

M 14 Kateri so molitveni drže? stoja, sedenje, klečanje

M 15 Zakaj naj Boga častimo? vsak človek, ki dojame, da je
od Boga ustvarjeno bitje, bo
Vsemogočnega ponižno prizna-
val in častil. Z vso hvaležnostjo
priznava Jezusa, v katerem nas
je Bog najprej ljubil in ki je naš
Odrešenik. Kdor Boga zares
časti, gre pred njim na kolena
ali se vrže na tla

M 16 Ali lahko povsod molimo? da, molimo lahko vedno in
povsod.

M 17 Ali obstajajo različni načini
molitve?

da, obstaja ustna molitev,
premišljevalna molitev in
notranja molitev. Vsi trije
načini molitve predpostavljajo
zbranost srca.

M 18 Kaj je bistvo premišljevalne
molitve?

bistvo premišljevalne molitve
je, da premišljujemo o Bogu, o
vsebinah molitve ali besedila
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M 19 Kaj je ustna molitev? v prvi vrsti je molitev povzdi-
govanje srca k Bogu. In vendar
je Jezus sam učil molitev z
besedami. Z očenašem nam je
zapustil popolno ustno molitev
kot svojo oporoko, kako naj
molimo.

M 20 Kaj je notranja molitev? notranja molitev je ljubezen,
molčanje, poslušanje, bivanje
pred Bogom.

M 21 Kako je nastal očenaš? Očenaš je nastal na prošnjo
Jezusovega učenca, ki je videl
svojega Učenika moliti in je
hotel od Jezusa samega zvedeti,
kako naj pravilno molimo.

M 22 Kaj pomeni »amen«? »Da, tako bodi!«

M 23 Zmoli molitev: O Gospa moja! O Gospa moja, o Mati moja, tebi se vsega
darujem; in da se ti vdanega skažem, ti danes
posvetim svoje oči, svoja ušesa, svoja usta in
svoje srce, sebe popolnoma vsega. Ker sem
torej tvoj, o dobra Mati, varuj me, brani me
kakor svojo last in posest. Amen.

M 24 Zmoli molitev: Angel
Gospodov!

Angel Gospodov je oznanil Mariji, 
- in spočela je od Svetega Duha.
     Zdrava, Marija... 
Glej, dekla sem Gospodova; 
- zgodi se mi po tvoji besedi.
     Zdrava, Marija... 
In Beseda je meso postala
- in med nami prebivala.
    Zdrava, Marija...
- Prosi za nas sveta božja Porodnica.
- Da postanemo vredni obljub Kristusovih.
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M 25 Zmoli molitev: Pod tvoje
varstvo!

Pod tvoje varstvo pribežimo, o sveta božja
Porodnica, ne zavrzi naših prošenj v naših
potrebah, temveč reši nas vselej vseh nevar-
nosti, o častitljiva in blagoslovljena Devica,
naša gospa, naša srednica, naša besednica! S
svojim Sinom nas spravi, svojemu Sinu nas
priporoči, svojemu Sinu nas izroči

M 26 Povej veseli del rožnega venca!1. ki si ga Devica od Svetega Duha
spočela. 
2. ki si ga Devica v obiskovanju Elizabete
nosila. 
3. ki si ga Devica rodila. 
4. ki si ga Devica v templju darovala. 
5. ki si ga Devica v templju našla. 

M 27 Povej svetli del rožnega venca!1. ki je bil krščen v Jordanu 
2. ki je v Kani naredil prvi čudež 
3. ki je oznanjal božje kraljestvo 
4. ki je na gori razodel svoje veličastvo
5. ki je postavil sveto evharistijo

M 28 Povej žalostni del rožnega
venca!

1. ki je za nas krvavi pot potil. 
2. ki je za nas bičan bil. 
3. ki je za nas s trnjem kronan bil. 
4. ki je za nas težki križ nesel. 
5. ki je za nas križan bil.

M 29 Povej častitljivi del rožnega
venca!

1. ki je od mrtvih vstal. 
2. ki je v nebesa šel. 
3. ki je Svetega Duha poslal. 
4. ki je tebe, Devica, v nebesa vzel. 
5. ki je tebe, Devica, v nebesih kronal.
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