
Adventno-božični kviz 
 
1. Kako je ime svetniku, ki goduje 6. decembra? 

a. sveti Jožef 
b. sveti Jozafat 
c. sveti Nikolaj 
d. sveti Modest 

 
2. Kdaj praznujemo praznik Brezmadežne? 

a. 8. septembra 
b. 8. decembra 
c. 2. februarja 
d. dan po božiču 

 
3. Koliko adventnih nedelj je v enem cerkvenem letu? 

a. štiri 
b. osem 
c. dve 
d. tri 

 
4. Kako v ljudskem izročilu imenujemo božično polnočno sveto mašo? 

a. opolnočnica 
b. božičnica 
c. polnočnica 
d. vigilija 

 
5. Kje se je rodil Jezus? 

a. v Nazaretu 
b. v Betlehemu 
c. v Jeruzalemu 
d. na Golgoti 

 
6. Po katerem svetniku se imenuje silvestrovo? 

a. po papežu Siliciju 
b. po papežu Silvestru 
c. po papežu Slovanu 
d. silvestrovo nima svetnika 

 
7. Kaj označuje adventni venec? 

a. čakanje božička 
b. večnost čakanja 
c. trajanje zimskega časa 
d. trajanje adventnega časa 

 

 

 

 



8. Koliko sveč je na adventnem vencu? 
a. dve 
b. štiri  
c. odvisno, kako je venec narejen 
d. odvisno od letnega časa 

 
9. Kdaj praznujemo božič? 

a. 21. decembra 
b. 24. decembra 
c. 25. decembra 
d. 26. decembra 

 
10. Kdo goduje 26. decembra? 

a. sveti Štefan 
b. sveta Barbara 
c. sveta Lucija 
d. sveti Nikolaj 

 
11. Zavetnica koga je sveta Lucija? 

a. otorinolaringologov 
b. zobozdravnikov 
c. okulistov 
d. ječarjev 

 
12. Kdo je dal pobiti nedolžne otroke, katerih god praznujemo 28. decembra? 

a. Poncij Pilat 
b. Neron 
c. Dioklecijan 
d. Herod 

 
13. Kakšna je liturgična barva adventnega časa? 

a. rdeča 
b. zlata 
c. vijolična 
d. zelena 

 
14. Kaj praznujemo na praznik Brezmadežne? 

a. da je Marija brez greha 
b. da sta brez greha Marijina starša 
c. da se je angel prikazal Mariji 
d. da je Marija Jezusova mati 

 
15. Kako je bilo ime angelu, ki je Mariji oznanil, da je izbrana za Jezusovo mater? 

a. Mihael 
b. Gabrijel 
c. Rafael  
d. Natanael 



 
16. V katerem mestu je živela Marija pred Jezusovim rojstvom? 

a. v Betlehemu 
b. v Davidovem mestu 
c. v Jeruzalemu 
d. v Nazaretu 

 
17. Katera od svetnic ne goduje v decembru? 

a. Barbara 
b. Lucija 
c. Judita 
d. Marjeta 

 
18. Kaj pomeni beseda »advent«? 

a. odhod 
b. prihod 
c. zahod 
d. vzhod 

 
19. Kdo so osebe svete Družine? 

a. Jezus, Marija, Jožef 
b. Jezus, Marija, Bog 
c. Jezus, Andrej, Peter 
d. Marija, Jožef, apostoli 

 
20. Kateri so trije nameni adventa? 

a. živeti sedanjost, uživati v nakupovanju, pospravljanje hiše 
b. pripravljati vse za jaslice, nakupovati darila, pripravljati hrano 
c. spominjati se preteklosti, živeti sedanjost, pripraviti se na prihodnost 
d. delati koline, skrbeti za jaslice, peči potico  


