
SREČANJE MINISTRANTOV NADŠKOFIJE MARIBOR 

 

K V I Z – župnija: ______________________________ 
 

 

 

1) CERKVENO LETO - ZMEŠANE BESEDE 

POIŠČITE PRAVILNI PRAZNIK V CERKVENEM LETU, UPORABITE VSE ČRKE 

(nekateri prazniki, označeni z zvezdico, imajo dve besedI)  

– vsak pravilen odgovor prinese 1 točko, skupaj torej 8 točk 

 

 VPIŠI PRAZNIK   

RIJVBOETMANEVZINOJE*   

KANVEČLIO*   

EČANISVC   

SIVIVTSE*   

LIPPEENAC   

LJACVNENAETDE*   

VIOSANIKMIDO*   

KOBIŠINT   

 

 

 

2) CERKVENO LETO 

NA PET TRDITEV ODGOVORI Z DA oz. NE (obkroži, ali trditev drži ali ne) 

- vsak pravilen odgovor prinaša DVE točki, skupaj možnih 10 točk 

 
 

Praznik Marijinega Brezmadežnega spočetja obhajamo v 
velikonočnem času? 

da ne  

Praznik apostolov Petra in Pavla je zapovedan cerkveni praznik? da ne  

Mesec junij je posvečen Jezusovemu srcu? da ne  

Na Marijine praznike duhovnik obleče rdeča liturgična oblačila? da ne  

Veliki petek je dan, ko duhovniki ne opravijo daritve sv. maše? da ne  

 

 

 

 

  



3) MAŠA – BESEDNO BOGOSLUŽJE 

POSTAVITE V PRAVILNI VRSTNI RED od začetnega križa do prošenj 

- pravilni odgovor prinaša 15 točk (vsaka napaka v vrstnem redu – odvzame dve točki)  

 
 

Evangelij 

Prošnje vernikov  

Kesanje 

Gospod, usmili se …  

Berilo 

V imenu Očeta in Sina in Svetega Duha …  

Aleluja 

Glavna prošnja 

Psalm 

V imenu Očeta in Sina in Svetega Duha   

  

  

  

  

  

  

  

Prošnje vernikov   

 
 

4) MAŠA – EVHARISTIČNO BOGOSLUŽJE 

V KATEREM OD ŠTIRIH STOLPCEV JE PRAVILNI VRSTNI RED EVHARISTIČNEGA BOGOSLUŽJA 

- obkroži črko (A-B-C-D)nad stolpcem; pravilni odgovor prinaša 5 točk 
 

A B 

Prinašanje darov 
Slavospev: »Po Kristusu, s Kristusom in …« 

Prošnja nad darovi 
Spremenjenje: »To je moje telo … « 

Hvalospev in: »Svet, svet, svet…« 
Oče naš 

Pozdrav miru 
Obhajilo 

Jagnje božje 
Prošnja po obhajilu 

Pojdite v miru 
 

Prinašanje darov 
Prošnja nad darovi 

Hvalospev in: »Svet, svet, svet…« 
Spremenjenje: »To je moje telo … « 

Slavospev: »Po Kristusu, s Kristusom in …« 
Oče naš 

Pozdrav miru 
Jagnje božje 

Obhajilo 
Prošnja po obhajilu 

Pojdite v miru 
 

C D 

Prinašanje darov 
Prošnja nad darovi 

Pozdrav miru 
Slavospev: »Po Kristusu, s Kristusom in …« 

Hvalospev in: »Svet, svet, svet…« 
Spremenjenje: »To je moje telo … « 

Oče naš 
Jagnje božje 

Obhajilo 
Prošnja po obhajilu 

Pojdite v miru 

Prinašanje darov 
Prošnja nad darovi 

Hvalospev in: »Svet, svet, svet…« 
Slavospev: »Po Kristusu, s Kristusom in …« 

Spremenjenje: »To je moje telo … « 
Oče naš 

Pozdrav miru 
Jagnje božje 

Obhajilo 
Prošnja po obhajilu 

Pojdite v miru 
 

 

Skupno število točk (1+2+3+4):  



SREČANJE MINISTRANTOV NADŠKOFIJE MARIBOR 

 

K V I Z – župnija: _______ R  E  Š  I  T  V  E __________ 
 

 

 

 

1) CERKVENO LETO - ZMEŠANE BESEDE 

POIŠČITE PRAVILNI PRAZNIK V CERKVENEM LETU, UPORABITE VSE ČRKE 

(nekateri prazniki, označeni z zvezdico, imajo dve besedI)  

– vsak pravilen odgovor prinese 1 točko, skupaj torej 8 točk 

 

RIJVBOETMANEVZINOJE* MARIJINO VNEBOVZETJE  

KANVEČLIO* VELIKA NOČ  

EČANISVC SVEČNICA  

SIVIVTSE* VSI SVETI  

LIPPEENAC PEPELNICA  

LJACVNENAETDE* CVETNA NEDELJA  

VIOSANIKMIDO* DOMINIK SAVIO  

KOBIŠINT BINKOŠTI  

 

 

 

2) CERKVENO LETO 

NA PET TRDITEV ODGOVORI Z DA oz. NE (obkroži, ali trditev drži ali ne) 

- vsak pravilen odgovor prinaša DVE točki, skupaj možnih 10 točk 

 
 

Praznik Marijinega Brezmadežnega spočetja obhajamo v 
velikonočnem času? 

da ne  

Praznik apostolov Petra in Pavla je zapovedan cerkveni praznik? da ne  

Mesec junij je posvečen Jezusovemu srcu? da ne  

Na Marijine praznike duhovnik obleče rdeča liturgična oblačila? da ne  

Veliki petek je dan, ko duhovniki ne opravijo daritve sv. maše? da ne  

 

 

 

 

  



3) MAŠA – BESEDNO BOGOSLUŽJE 

POSTAVITE V PRAVILNI VRSTNI RED od začetnega križa do prošenj 

- pravilni odgovor prinaša 15 točk (vsaka napaka v vrstnem redu – odvzame dve točki)  

 
 

Evangelij 

Prošnje vernikov  

Kesanje 

Gospod, usmili se …  

Berilo 

V imenu Očeta in Sina in Svetega Duha …  

Aleluja 

Glavna prošnja 

Psalm 

V imenu Očeta in Sina in Svetega Duha   

Kesanje  

Gospod, usmili se …   

Glavna prošnja  

Berilo  

Psalm  

Aleluja  

Evangelij  

Prošnje vernikov   

 

 
 

4) MAŠA – EVHARISTIČNO BOGOSLUŽJE 

V KATEREM OD ŠTIRIH STOLPCEV JE PRAVILNI VRSTNI RED EVHARISTIČNEGA BOGOSLUŽJA 

- obkroži črko (A-B-C-D)nad stolpcem; pravilni odgovor prinaša 5 točk 
 

A B 

Prinašanje darov 
Slavospev: »Po Kristusu, s Kristusom in …« 

Prošnja nad darovi 
Spremenjenje: »To je moje telo … « 

Hvalospev in: »Svet, svet, svet…« 
Oče naš 

Pozdrav miru 
Obhajilo 

Jagnje božje 
Prošnja po obhajilu 

Pojdite v miru 
 

Prinašanje darov 
Prošnja nad darovi 

Hvalospev in: »Svet, svet, svet…« 
Spremenjenje: »To je moje telo … « 

Slavospev: »Po Kristusu, s Kristusom in …« 
Oče naš 

Pozdrav miru 
Jagnje božje 

Obhajilo 
Prošnja po obhajilu 

Pojdite v miru 
 

C D 

Prinašanje darov 
Prošnja nad darovi 

Pozdrav miru 
Slavospev: »Po Kristusu, s Kristusom in …« 

Hvalospev in: »Svet, svet, svet…« 
Spremenjenje: »To je moje telo … « 

Oče naš 
Jagnje božje 

Obhajilo 
Prošnja po obhajilu 

Pojdite v miru 

Prinašanje darov 
Prošnja nad darovi 

Hvalospev in: »Svet, svet, svet…« 
Slavospev: »Po Kristusu, s Kristusom in …« 

Spremenjenje: »To je moje telo … « 
Oče naš 

Pozdrav miru 
Jagnje božje 

Obhajilo 
Prošnja po obhajilu 

Pojdite v miru 
 

 

  



II.      CERKVENO LETO in SV. MAŠA - ODGOVARJATE Z: 

  1) DA/NE     (pravilen odgovor – 1 točko): 3 krogi 

1. Cerkveno leto začnemo s prvo adventno nedeljo. – DA  

2. Adventni venec nas spominja na konec jeseni. – NE.   

3. Adventni venec ima sedem sveč – v spomin na sedem dni v tednu? – NE.   

4. V adventnem času nosi duhovnik rdeča oblačila? – NE. 

5. V adventnem času obhajamo tudi Marijin praznik – praznik Brezmadežne? – DA.  

6. V adventnem času ne pojemo aleluje pred evangelijem. – NE. 

7. V postnem času ne pojemo aleluje pred evangelijem. – DA.  

8. Na veliki petek ministranti pri bogoslužju ne uporabljajo zvončkov. – DA. 

9. Ob nedeljah duhovnik redno mora pridigati. – DA.  

10. Pri maši lahko poleg duhovnika obhajilo delijo tudi starejši ministranti, če dobijo posebno 

dovoljenje od škofa. – DA.  

11. Pozdrav miru – podajanje rok pred obhajilom – lahko pri maši tudi izpustimo. – DA. 

12. S polnočnico se začenja božični čas. – DA. 

13. Angel je rekel pastirjem ob Jezusovem rojstvu -  Ne bojte se! – DA. 

14. V nedeljo po božiču običajno obhajamo praznik svete družine. – DA.  

15. Vero molimo redno pri vsaki nedeljski maši? – DA.  

16. Ali je bližina oltarja zagotovilo, da si boljši kristjan kot drugi. – NE. 

17. Ministranti so lahko tudi študenti in že poročeni možje. – DA.  

18. Večjim ministrantom lahko rečemo tudi akoliti. – DA.  

19. Kantor pri maši je tisti, ki izjemoma deli sv. obhajilo. – NE.  

20. Ambon je prostor za pripravo darov za mašo. – NE.  

21. Aspergil je pripomoček, ki ga uporabljamo za kropljenje z blagoslovljeno vodo. – DA.  

22. God "nedolžnih otrok" obhajamo v postnem času. – NE. 

23. Na zadnji dan božičnega časa obhajamo praznik Jezusovega krsta. – DA. 

24. Lectionar je knjiga za branje mašnih prošenj. – NE.  

25. Ciborij je liturgična posoda, ki jo uporabljamo za slovesni blagoslov z Najsvetejšim? – NE.  

26. Korporal je kvadratni prt iz platna, ki ga razgrnemo na oltar pred pripravo darov. – DA.  

27. Lavabo je prtiček, s katerim si duhovnik pri umivanju rok po darovanju obriše prste. – DA.  

28. Lektor je tisti vernik, ki pri bogoslužju bere berila ali prošnje vernikov. – DA.  

29. Misal je liturgična knjiga, kjer so zbrana berila in evangeliji za mašno slavje. – NE.  

30. Monštranca je umetno izdelan liturgični predmet za shranjevanje posvečenih hostij. – NE.  

31. Pala je kvadratno pokrivalo, s katerim pokrivamo kelih. – DA.  

32. Vsaki nedelji lahko rečemo tudi mala velika noč. – DA.  

33. Veliko noč praznujemo vedno na isti datum. – NE. 

34. Beli nedelji rečemo tudi nedelja Božjega usmiljenja. – DA. 

35. Četrti velikonočni nedelji rečemo tudi nedelja dobrega pastirja. – DA.  

36. Pasijon je evangeljsko poročilo o Jezusovem rojstvu in mladosti. – NE.  

37. Patena je posoda v obliki krožnika ali skodele, ki je namenjena zlasti za veliko hostijo. – DA.  

38. Pluvial je duhovniško oblačilo, ki ga obleče na pogrebih v primeru dežja. – NE. 

39. Purifikatorij je prtiček, ki ga duhovnik uporabi po obhajilu za češčenje keliha. – DA.  

40. Velum je pokrivalo, ki ga duhovnik ogrne čez ramo, kadar nosi Najsvetejše ali preden da 

blagoslov z Najsvetejšim zakramentom. – DA.  

  



2)      A-B-C     (pravilen odgovor – 2 točki): 2 kroga 

1. Advetni čas ima koliko nedelj?   

A-4 nedelje,   B-6 nedelj,   C-7nedelj 

2. Kako se imenuje tretja adventna nedelja?   

A- nedelja veselja,  B-tiha nedelja,   C-nedelja pričakovanja  

3. Prvi, ki so ob rojstvu obiskali Jezusa in sveto družino so bili: 

A-angeli,   B-pastirji,   C-trije kralji 

4. Katera pesem oz. molitev pri sveti maši nas vedno spominja na božič? 

A-Slava Bogu na višavah  B-Svet, svet, svet, si ti C-Verujem v Boga Očeta 

5. Zadnji dan božične osmine je vedno 1. januar, ko obhajamo tudi praznik: 

A-Svete družine,   B-Božje Matere Marije  C-Brezmadežne  

6. Takoj po prazniku Jezusovega krsta se začenja: 

A-postni čas,  B-adventni čas,  C-čas med letom  

7. Katere barve liturgičnih oblačil v času med letom duhovnik redno obleče?  

A-belo,    B-zeleno,  C-katerokoli si želi  

8. Kateri trenutek je najpomembnejši med mašo?  

A-spremenjenje   B-darovanje,  C-pridiga 

9. Postni čas ima:  

A-4 nedelje,  B-6 nedelj,  C-7 nedelj 

10. Kakšna razlika je med godom in praznikom pri sveti maši?  

A-praznik ima Slavo, god ne  -- B-praznik ima alelujo, god ne  -- C-praznik ima belo, god zeleno barvo 

11. 2. novembra: se spominjamo  

A-zakonskih jubilantov, B-naših rajnih,   C-posvetitve župnijske cerkve,  

12. Kateri praznik je na nedeljo po binkoštih?  

A-Sveta Trojica   B-Jezusovo Srce,  C-Vnebohod 

13. Na kateri dan v tednu obhajamo Gospodov vnebohod, pa tudi Sv. Rešnje Telo  

A-na petek,   B-na četrtek,   C-na nedeljo 

14. Koliko dni po binkoštih obhajamo praznik "Rešnjega telesa in Rešnje krvi"?  

A-deset,    B-osem,   C-štirideset  

15. Zadnja nedelja v cerkvenem letu je tudi nedelja?  

A-zahvalna nedelja, B-Kristusa kralja,   C-misijonska nedelja  

16. Kateri obred obhajamo na god sv. Blaža: 

A-blagoslov grla,  B-blagoslov vina,  C-blagoslov vode   

17. Kako se imenuje teden pred veliko nočjo?  

A-tihi teden,   B-veliki teden,  C-velikonočna osmina 

18. Velikonočna vigilija je:  

A-vigilija vseh vigilij,  B-najdaljša noč v letu,  C-najkrajša noč v letu 

19. Velika noč obhajamo:  

A- 1. nedeljo v aprilu,  B-1.ned.po 1.poml.polni luni --  C-1.nedeljo po začetku pomladi  

20. Kaj pomeni "velikonočna osmina"?  

A- prazn. VN 8 dni po VN, -- B-slavnostna pogostitev ob VN prazniku, -- C-tedenska priprava na VN 

21. Velikonočni čas traja koliko dni?  

A-50 dni   B-40 dni   C-70 dni 

22. Kako se še drugače imenuje druga velikonočna oz. bela nedelja?  

A-nedelja Božjega usmiljenja, --- B-nedelja Dobrega Pastirja, --- C-Nedelja veselja 

23. Kateri praznik je deset dni po Gospodovem vnebohodu?  

A-binkošti,   B-Sveta Trojica   C-Srce Jezusovo 

24. Velikonočni čas se konča:  

A-na Gosp. Vnebohod,      B-na binkošti,   C-na praznik sv. Rešn.Telesa in Reš.krvi 

25. Kateri čas se začne po binkoštih? 

A-postni čas,               B-čas med letom,   C-adventni čas 

  



3) POVEJTE PRAVILEN ODGOVOR (pravilen odgovor: 3 točke): 2 kroga 

1. Čas, v katerem se pripravljamo na božič je   --- adventni čas 

2. Križev pot običajno molimo v      --- postnem času. 

3. K molitvi rožnega venca smo povabljeni zlasti v mesecu  --- oktobru  

4. Meseca maja obhajamo t.i. pobožnost     --- šmarnic  

5. God oz. praznik katerega svetnika oz. svetnice največkrat praznujemo  ---  Marija 

6. Kateri mesec je posvečen Srcu Jezusovemu?      ---  junij  

7. Na kateri dan v tednu (ne datum) je vedno praznik Srca Jezusovega?   ---  petek  

8. Katero molitev naj bi še zlasti molili v mesecu oktobru?    ---  rožni venec  

9. Kako se imenuje čas, v katerem se pripravljamo na veliko noč?   ---  postni čas  

10. Kateri je prvi dan postnega časa?     ---  pepelnica 

11. Kateri obred obhajamo na pepelnično sredo?    ---  pepelenje  

12. Koliko dni ima postni čas?      ---  40 

13. Na kateri praznik se pripravljamo v postnem času?   ---  na veliko noč 

14. Katero molitev še zlasti molimo v postnem času?   ---  križev pot 

15. Koliko postaj ima križev pot?      ---  14 

16. Poleg pepelnice velja strogi post za kristjane še na kateri dan v letu?  ---  na veliki petek 

17. Česa se spominjamo na cvetno nedeljo?    --- JX vhoda  v Jeruzalem  

18. Česa se spominjamo na veliki četrtek?    ---  Jezusove zadnje večerje 

19. Česa se spominjamo na veliki petek?    ---  Jezusov.trpljenja in smrti na križu 

20. Kateri praznik je najpomembnejši za kristjane?   ---  velika noč 

21. Katero pobožnost običajno obhajamo prve petke v mesecu? ---  v čast Jezusovemu Srcu  

22. Komu se običajno priporočamo ob sobotah?   ---  Mariji  

23. Kaj praznujemo na veliko noč?     ---  Jezusovo vstajenje 

24. Kdaj blagoslavljamo velikonočna jedila?   ---  na veliko soboto  

25. Do kdaj traja velikonočna osmina?    ---  do bele (2. velikonočne) nedelje 

26. Koliko dni po veliki noči obhajamo praznik Gospodovega vnebohoda?  ---  40 

27. Na kateri dan v tednu obhajamo praznik Gospodovega vnebohoda?   --- četrtek 

28. Kaj praznujemo na binkoštni praznik?    ---  prihod Svetega Duha 

29. Kateri od naštetih praznikov ne spada med 4 zapovedane cerkvene praznike v Sloveniji?  

 -- Sv. Rešnje telo in Rešnja kri – Marijino vnebovzetje –- ap. Peter in Pavel – Vsi sveti – Božič  

30. Kateri od naštetih ne spada med štiri evangeliste? – Matej – Pavel – Marko – Luka – Janez 

 

 

 

ZA PRVO MESTO – V PRIMERU ENAKEGA ŠTEVILA TOČK 

1. Naštej vsaj 4  Marijine praznike? 

2. Naštej vsaj 4 Gospodove praznike? 

3. Povej imena vsaj 7 svetnikov? 

4. Povej imena vsaj 5 svetnic? 

Povej vsaj enega zavetnika Evrope? -  -  Benedikt, Ciril in Metod, Edith Stein, Katarina Sienska, 

Brigita Švedska 


