
KVIZ  - ROŽNI VENEC 
 

ABC 

1. Koliko delov ima rožni venec? 
A tri 

B pet 

C štiri 

 

2. Kateri del je dodal papež Janez Pavel II.? 
A veseli del 

B svetli del 

C častitljivi del 

 

3. Koliko skrivnosti ima vsak del rožnega venca? 
A pet 

B štiri 

C šest 

 

4. H kateremu delu spada skrivnost – Ki je postavil sveto evharistijo? 
A žalostni del 

B svetli del 

C častitljivi del 

 

5. Katera skrivnost je napačno zapisana? 
A ki si ga devica v templju našla 

B ki si ga devica v templju zgubila 

C ki si ga devica v templju darovala 

 

6. Poveži prave pare med skrivnostmi in prazniki in datumi 
ki si ga devica rodila   Marijino vnebovzetje – 15. avgust 

ki si ga devica v templju darovala božič – 25. december 

ki je od mrtvih vstal   Jezusov krst – nedelja po svetih treh kraljih 

ki je tebe devica v nebesa vzel  svečnica – 2. februar 

ki je bil krščen v reki Jordan  Velika noč - prva nedelja po prvi pomladanski polni luni 

 

7. Najdi vsiljivca 
A 

Ki si ga devica od Svetega Duha spočela 

Ki si ga devica v obiskanju Elizabete nosila 

Ki je tebe Devica v nebesih kronal 

Ki si ga Devica v templju darovala 

 

B 

Ki je od mrtvih vstal 

Ki je Svetega Duha poslal 

Ki je tebe Devica v nebesa  vzel 

Ki je postavil sveto evharistijo 

 

8. Dopolni manjkajoče 
Ki je na gori ________________ svoje veličastvo 

Ki je ________________ pot potil 

Ki si ga ________________ rodila 

Ki v ______________________ šel. 



USTNO 
 

9. Od 5 do 1 
VERA 

5. Gre za molitev katoličanov 

4. Obstajata dve varianti 

3. Moli se pri nedeljskih in prazničnih svetih mašah. 

2. Pri rožnem vencu se moli takoj po križu. 

1. Gre za molitev, ki povzema to, v kar kristjani verujemo. 

 

SVETA MAŠA 

5. Njeno rojstvo opisuje 5. skrivnost svetlega dela rožnega venca. 

4. Rojstvo praznujemo na veliki četrtek. 

3. Drugo ime zanjo je evharistija. 

2. Za njo sta potrebna kruh in vino. 

1. Ime iz iskanega pojma v risanki nastopa skupaj z medvedom. 

 

 

 

 

 

 


