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�. sklop

1.  Kateri od navedenih delov spada
 k besednemu bogoslužju?

a) sveta spoved
b) evharistična molitev
c) berila
č) oznanila
 

2.  Kdo ne sodi med evangeliste?
a) Pavel
b) Janez
c) Matej
č) Luka

3.  Kako se imenuje trezorju podobna 
omarica, kjer se hrani Najsvetejše?
a) tabernakelj
b) monštranca
c) zakristija
č) aspergil
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1. c) berila
So del besednega bogoslužja,
ki jih beremo pri ambonu. 
Razdeljena so v tri časovna
obdobja za nedelje (leto A, B, C)
in v dve za delavnike (leto I, II).

2. a)  Pavel 
Čeprav je napisal veliko zelo
pomembnih spisov, ki spadajo
med prva pričevanja o krščanstvu,
ne spada med evangeliste,
ker ni opisoval Jezusovega življenja.

3. a)  tabernakelj
Je dragocena in dobro zaprta omara 
za shranjevanje Najsvetejšega in 
posvečenih hostij. Ponavadi ima svoj 
prostor v prezbiteriju v bližini oltarja 
ali pa je kot trezor vgrajen v zid.
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4.  Čemu je namenjena večna luč
 v bližini tabernaklja?

a) nakazuje konec svete maše
b) obvezna razsvetljava
c) nakazuje na Kristusovo prisotnost
č) spominja na betlehemsko zvezdo

5.  Kako se imenuje nagovor duhovnika 
med besednim bogoslužjem?
a) apostolska veroizpoved
b) pridiga
c) izpoved vere
č) oznanila

6.   Kako se imenujejo molitve in vzkliki 
v besednem bogoslužju, s katerimi 
prosimo Boga za različne stvari?
a) prošnje za vse potrebe
b) evharistične molitve
c) Gospod, usmili se
č) obvezna molitev
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4. c)  nakazuje na Kristusovo prisotnost
Navzven kaže na bližino Boga
v posvečeni hostiji v tabernaklju. 
Večna luč prav tako v judovski 
sinagogi nakazuje Božjo navzočnost.

5. b)  pridiga
Po evangeliju škof, duhovnik ali 
diakon razloži pomen prebrane Božje 
besede in opomni na njeno uporabo 
v vsakdanjem življenju.

6. a)  prošnje za vse potrebe 
So molitveni odgovor na Božjo 
besedo in zaključni del besednega 
bogoslužja pri sveti maši. Imenujemo 
jih tudi molitve vernikov, v katerih 
prosimo za Cerkev in njene voditelje, 
svet in njegove voditelje, za našo rast 
v veri, za bolne in rajne ...
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7.  Ob kateri priložnosti pri sveti maši 
uporabljamo zvončke?
a) pred evangelijem
b) pri pridigi
c) pri povzdigovanju
č) pri evharistični molitvi
 

8.  Kaj ne spada h krstu?
a) sveta krizma
b) belo oblačilo
c) prstan
č) voda
 

9.  Kdo in kje prižge krstno svečo?
a) duhovnik na oltarnih svečah
b) boter/botra na velikonočni sveči
c) starši na poročni sveči
č) cerkovnik v zakristiji
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7. c) pri povzdigovanju
Male zvončke so ministranti pred 
liturgično prenovo uporabljali 
pogosteje, danes jih uporabljajo 
le med evharistično daritvijo pri 
povzdigovanju in s tem povabijo 
vernike h krajšemu čaščenju Svetega 
Rešnjega telesa in krvi.

8. c) prstan
Sodi k zakramentu svetega zakona, 
ko si novoporočenca v znak zvestobe 
izmenjata poročna prstana. Prav 
tako sodi k obredu škofovskega 
posvečenja in simbolizira duhovno 
vodstvo zaupanega mu občestva.

9. b)  boter/botra na velikonočni sveči
Velikonočna sveča je simbol vstalega 
Jezusa, ki je luč sveta. Prižiganje ob 
velikonočni sveči ponazarja vcepitev 
v Kristusa, ki novokrščenca spremlja 
vse življenje.
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10.  Kateri del Jezusovega življenja je 
prikazan s štirinajstimi podobami

 v naših cerkvah?
a) Jezusovo rojstvo
b) Jezusove apostole
c) Jezusove čudeže
č) Jezusovo trpljenje
 

11.  Kako pozdravimo duhovnika,
 ko pred začetkom svete maše 

stopimo v zakristijo?
a) dober dan
b) hvaljen Jezus
c) Gospod z vami
č) Bog daj
 

12. Kako se imenuje vrvica za opasanje 
albe ali ministrantske obleke?
a) štola
b) cingulum
c) ciborij
č) štrik
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10. č) Jezusovo trpljenje 
Te upodobitve predstavljajo Jezusov 
križev pot od Pilatove obsodbe do 
smrti na križu. Dandanes se tem 
upodobitvam mnogokrat pridružuje 
tudi Jezusovo vstajenje od smrti.

11. b)  Hvaljen Jezus
Na ta pozdrav duhovnik odgovori: 
»Na vekov veke.« Starodaven 
pozdrav, ki nakazuje, da to ni le naše 
medsebojno srečanje, temveč smo se 
zbrali, da bomo počastili Jezusa.

12. b) cingulum
Beseda prihaja iz latinščine cingo 
in pomeni opašem se. Vrvice za 
opasanje ministrantskih oblek 
so lahko v različnih bogoslužnih 
barvah.
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13.  Katero bogoslužno oblačilo sme 
obleči ministrant?
a) štolo
b) talar
c) mašni plašč
č) mitro

14.  Kdaj ministranti in verniki 
pokleknejo?
a) za evangelij
b) za očenaš
c) za povzdigovanje
č) za izpoved vere
 

15.  Kako se imenuje slovenska cerkvena 
ljudska pesmarica in molitvenik?
a) Cerkveni molitvenik
b) Slavimo Gospoda
c) Molitve in pesmi
č) Zapojmo si pesem
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13. b)  talar
Dolgo črno oblačilo duhovnikov, 
diakonov in bogoslovcev lahko v 
bogoslužne namene uporabijo
tudi ministranti.

14. c)  za povzdigovanje
Poklek je bil prvotno znamenje 
spokornosti, danes pa je znamenje 
počastitve.

 
15. b)  Slavimo Gospoda

Mohorjeva družba je s potrditvijo 
Slovenske škofovske konference 
že večkrat izdala različne oblike te 
pesmarice, ki je namenjena za razna 
bogoslužna opravila.
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