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BOG SE NAM RAZODEVA
1. Čemu smo na svetu?
2. Kdo je Bog?
3. Od kod spoznavamo Boga?
4. Kaj pomeni, da se je Bog razodel?
5. Kje je ohranjeno, kar je Bog razodel?
6. Kaj je zapisano v Svetem pismu stare zaveze?
7. Kaj je zapisano v Svetem pismu nove zaveze?
8. Koliko je v Bogu oseb?
9. V koga kristjani verujemo?
10. Kako pravimo trem božjim osebam?
11. Kdaj z Bogom govorimo?
12. Katera je najlepša molitev in zakaj?
13. Katere vrste molitev kristjani poznamo?
14. Zakaj je Bog ustvaril svet?
15. Za koga je Bog ustvaril svet?
16. Po čigavi podobi je Bog ustvaril človeka?
17. Čemu je Bog ustvaril človeka?
18. Zakaj je človek odličnejši kot vse druge stvari na zemlji?
19. Kateri je največji božji dar človeku?
20. Ali je prvi človek ohranil božje življenje?
21. Kako imenujemo greh prvega človeka?
22. S katerim grehom se rodi vsak človek?
23. Kaj je greh?
24. Ali so vsi grehi enaki?
25. Kdo stori smrtni greh?
26. Kaj človek izgubi s smrtnim grehom?
27. Kaj je vest in kaj nam pove?
28. Kaj naroča Bog v prvi zapovedi?
29. Kaj pomeni: ne skruni božjega imena?
30. Kako posvečujemo Gospodov dan (nedeljo in zapovedan praznik)?
31. Kaj naroča Bog v četrti zapovedi?
32. Kaj naroča Bog v peti zapovedi?
33. Kaj pomeni ne nečistuj?
34. Kaj naroča Bog v sedmi zapovedi?
35. Kaj pomeni: Ne pričaj po krivem?
36. Kaj naroča Bog v deveti zapovedi?
37. Pred čim nas varuje deseta božja zapoved?
38. Kaj je Bog storil, da bi človeka odrešil?

39. Katero ljudstvo si je Bog izbral v stari zavezi, da bi ljudi pripravil na Odrešenikov
prihod?

JEZUS KRISTUS NAS ODREŠUJE
40. Kdo je Jezus Kristus?
41. Čemu je Božji Sin postal človek?
42. Kje je bil Jezus rojen in kdaj praznujemo njegovo rojstvo?
43. Kdo je opisal Jezusovo življenje?
44. Kdo je Jezusov oče in kdo njegova mati?
45. Zakaj je Marija Božja Mati?
46. Kdaj je Marija postala naša mati?
47. Kako je Marija dovršila tek zemeljskega življenja?
48. Kdo je Jezusov krušni oče?
49. Kdo so sveta družina?
50. Koliko je bil Jezus star, ko je začel javno učiti?
51. S čim je Jezus potrjeval svoj nauk?
52. Čemu je Jezus delal čudeže?
53. Naštej in opiši vsaj tri Jezusove čudeže?
54. Kaj je Jezus učil?
55. Kaj pravi Jezus o molitvi?
56. Katera je največja zapoved?
57. Katera je Jezusova nova zapoved?
58. S čim je Jezus najbolj pokazal svojo ljubezen do nas?
59. Kje je bil Jezus križan?
60. Kdaj je Jezus umrl?
61. Kdaj je Jezus vstal od mrtvih?
62. Komu se je Jezus po vstajenju prikazal?
63. Kaj nas uči Jezusovo vstajenje?
64. Kaj je Jezus naročil apostolom pred svojim vnebohodom?
65. Kdaj je Jezus šel v nebesa? Kako imenujemo ta praznik?
66. Kaj pričakujemo ob dovršitvi človeške zgodovine?
67. Čemu bo Jezus zopet prišel?

SVETI DUH NAS POSVEČUJE
68. Kdo je Sveti Duh?
69. Kdaj je Jezus poslal Svetega
Duha?
70. Kaj je Cerkev?
71. Kdo vodi Cerkev?
72. Komu je Jezus izročil oblast prvenstva v Cerkvi?.
73. Kdo je naslednik apostola Petra?
74. Kdo je naslednik apostolov?
75. Koliko škofij imamo v Sloveniji? Naštej jih.

76. Kako Cerkev ponavzočuje in posreduje Kristusovo odrešenje?
77. Kaj so zakramenti?
78. Kdo deluje po zakramentih?
79. Kaj nam dajejo zakramenti?
80. Katere zakramente prejmemo samo enkrat v življenju?
81. Kako moramo prejemati zakramente?
82. Kateri je prvi in najpotrebnejši zakrament?
83. Katere grehe izbriše sveti krst?
84. Kaj postanemo pri svetem krstu?
85. S katerimi besedami je Jezus naročil krščevati?
86. Kaj je sveta birma?.
87. Kaj nam Sveti Duh podeli pri birmi?
88. Kaj postanemo pri birmi?
89. Kako se birmanec pripravi na sveta birmo?
90. Zakaj ima birmanec botra?
91. Kdo more biti birmanski boter?
92. Kako poteka obred svete birme?
93. Kaj je sveta evharistija?
94. Kdaj je Jezus postavil zakrament svete evharistije?
95. Kako je Jezus pri zadnji večerji ustanovil daritev svete maše?
96. Kdaj se ponavzočuje (posedanji), kar je Jezus storil pri zadnji večerji?
97. Kako je zgrajena svete maše?
98. Koga prejmemo pri svetem obhajilu?
99. Kdaj smemo k svetem obhajilu?
100. Kdaj smo notranje in zunanje pripravljeni na sveto obhajilo?
101. Kolikokrat na dan smemo prejeti sveto obhajilo?
102. Kaj je sveta spoved?
103. S katerimi besedami je Jezus apostolom dal pravico odpuščati grehe?
104. Komu so apostoli izročili pravico odpuščati grehe?
105. Kaj je potrebno za dobro spoved?
106. Kako si izprašamo vest?
107. Katerih grehov se moramo spovedati?
108. Kaj je sveto bolniško maziljenje?
109. Kako duhovnik podeli zakrament bolniškega maziljenja?
110. Kaj je sveto mašniško posvečenje?
111. Kdo deli zakrament mašniškega posvečenja?
112. Kaj je sveti zakon?
113. Kaj je rekel Jezus o nerazveznosti zakona?
114. Kako zaročenca skleneta sveti zakon?
115. Zakaj zaročenca skleneta sveti zakon?
116. Kako je razdeljeno cerkveno leto?
117. Česa se spominjamo na cerkvene praznike?
118. Kateri je največji krščanski praznik?
119. Kaj je veliki teden?

120. Naštej štiri zapovedane praznike?

DRUGI OBRAZCI
Deset božjih zapovedi:
l. Veruj v enega Boga!
2. Ne skruni božjega imena!
3. Posvečuj Gospodov dan!
4. Spoštuj očeta in mater, da boš dolgo živel in ti bo dobro na zemlji!
5. Ne ubijaj!
6. Ne nečistuj!
7. Ne kradi!
8. Ne pričaj po krivem!
9. Ne želi svojega bližnjega žene!
10. Ne želi svojega bližnjega blaga.
Sedem zakramentov:
1. Sveti krst
2. Sveta birma
3. Sveta evharistija (sveto obhajilo)
4. Sveta pokora (sveta spoved)
5. Sveto bolniško maziljenje
6. Sveto mašniško posvečenje
7. Sveti zakon

Darovi Svetega Duha:
1. Dar modrosti
2. Dar umnosti
3. Dar sveta
4. Dar moči
5. Dar vednosti
6. Dar pobožnosti
7. Dar strahu božjega

Šest resnic:
1. da je Bog;
2. da je Bog pravičen sodnik, ki dobro plačuje in hudo kaznuje;
3. da so tri božje osebe: Oče, Sin in Sveti Duh;
4. da se je Bog Sin učlovečil, da bi nas s svojo smrtjo na križu odrešil in večno zveličal;
5. da je človeška duša neumrljiva;
6. da je milost božja za zveličanje potrebna.
Glavni grehi:
1. Napuh
2. Lakomnost
3. Nečistost
4. Nevoščljivost
5. Požrešnost
6. Jeza
7. Lenoba
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ROŽNI VENEC
Nauči se dva dela po lastni izbiri:

Veseli del:
1. ki si ga Devica od Svetega Duha spočela;
2. ki si ga Devica v obiskanju Elizabete
nosila;
3. ki si ga Devica rodila;
4. ki si ga Devica v templju darovala;
5. ki si ga Devica v templju našla.

Žalostni del:
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.

Svetli del:
1. ki je bil krščen v Jordanu;
2. ki je v Kani Galilejski naredil prvi čudež;
3. ki je oznanjal Božje kraljestvo;
4. ki je na gori razodel svoje veličastvo;
5. ki je postavil sveto evharistijo.

Častitljivi del:
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.

KRIŽEV POT
Nauči se 7 postaj po lastni izbiri:

1. postaja: Pilat obsodi Jezusa na smrt

8. postaja: Jezus tolaži jeruzalemske žene

2. postaja: Jezus vzame križ na svoje rame
3. postaja: Jezus prvič pade pod križem
4. postaja: Jezus sreča svojo žalostno mater
5. postaja: Simon iz Cirene pomaga Jezusu
nositi križ
6. postaja: Veronika poda Jezusu potni prt
7. postaja: Jezus drugič pade pod križem

9. postaja: Jezus tretjič pade pod križem
10. postaja: Jezusa slečejo in mu dajo piti kis
pomešan z žolčem
11. postaja: Jezusa pribijejo na križ
12. postaja: Jezus umre na križu
13. postaja: Jezusa snamejo s križa in ga
izročijo materi
14. postaja: Jezusa položijo v grob

MOLITVE
Veroizpoved

Verujem v enega Boga, Očeta vsemogočnega, stvarnika nebes in zemlje,
vseh vidnih in nevidnih stvari.
In v enega Gospoda Jezusa Kristusa,
edinorojenega Sina božjega;
ki je iz Očeta rojen pred vsemi veki
in je Bog od Boga, luč od luči,
pravi Bog od pravega Boga;
rojen, ne ustvarjen, enega bistva z Očetom,
in je po njem vse ustvarjeno;
ki je zaradi nas ljudi in zaradi našega zveličanja prišel iz nebes.
In se je utelesil po Svetem Duhu iz Marije Device in postal človek.
Bil je tudi križan za nas, pod Poncijem Pilatom je trpel in bil v grob položen.
In tretji dan je od mrtvih vstal, po pričevanju Pisma.
In je šel v nebesa, sedi na desnici Očetovi.
In bo spet prišel v slavi sodit žive in mrtve;
in njegovemu kraljestvu ne bo konca.
In v Svetega Duha, Gospoda, ki oživlja;
ki izhaja iz Očeta in Sina;
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ki ga z Očetom in Sinom molimo in slavimo;
ki je govoril po prerokih.
In v eno, sveto, katoliško in apostolsko Cerkev.
Priznavam en krst v odpuščanje grehov. In pričakujem vstajenja mrtvih
in življenja v prihodnjem veku. Amen
Jutranja molitev:

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.

Tebe ljubim, Stvarnik moj,
ti si ohranil me nocoj;
tebi delo posvetim,
dušo in telo izročim.
O Marija, vodi me
po nedolžni poti
in ob smrti pridi mi z Jezusom naproti.

Večerna molitev:

O Jezus, blagoslovi me, odpusti grehe moje;
po svoji ljubi Materi me sprejmi v srce svoje.
Naj v tvojem svetem varstvu spim, v ljubezni tvoji se zbudim;
in v zadnji uri milost daj, da pridem k tebi v sveti raj.
Vse dobro staršem vračaj, v nebesih jim poplačaj.
In vernih duš usmili se, da bodo tebe gledale. Amen!
Molitev Angel Gospodov (ne rabiš znat na pamet):

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.
Molimo. Nebeški Oče, po angelu si nam oznanil učlovečenje svojega Sina. Posvečuj in podpiraj
nas s svojo milostjo in nas po njegovem trpljenju in križu pripelji k slavi vstajenja.
Po Kristusu, našem Gospodu. Amen.

MOLITEV OB PRIPRAVI NA SVETO BIRMO
Pridi, Sveti Duh, napolni srca svojih vernih in vžgi v njih ogenj svoje ljubezni.
Pošlji svojega Duha in prerojeni bomo *
- in prenovil boš obličje zemlje.
Molimo. Bog naš Oče, Sveti Duh nas razsvetljuje in uči.
Naj nam pomaga, da bomo v življenju spoznali, kaj je prav,
in vselej radi sprejemali njegove spodbude.
Po Kristusu našem Gospodu. Amen.
Za interno uporabo pripravil p. Anton Borovnjak.
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