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8. Liturgijska godina započinje:
a) došašćem b) Božićem
c) na Novu godinu
9. Mesijanski prorok, tj. prorok koji najviše govori o
dolasku Spasitelja je:

1. Rimljani su 25. prosinca slavili blagdan:

a) Izaija b) Jeremija

a) Cara Augusta

10. Liturgijska boja u vrijeme došašće je:

b) Osnutka grada Rima

a) bijela b) zelena

c) Nepobjedivog sunca
2. o Isusovu rođenju piše u dva sveta Evanđelja:
a) Matejevu i Lukinu

c) Malahija

c) ljubičasta

11. U kojem stoljeću je podignuta bazilika iznad
špilje Isusova rođenja?
a) 4. stoljeću b) 6. stoljeću c) 11. stoljeću

b) Matejevu i Markovu

12. Latinska riječ adventus znači:

c) Lukinom u Ivanovu

a) iščekivanje, čekanje

3. Blagdan poklonstva tri sveta kralja Isusu
naziva se:
a) Bogojavljenje b) Blagovijest c) Božić

b) dolazak, dolaziti
c) blizina, približavanje
13. Godinu Isusova rođenja, s odstupanjem od 4 do
6 godina, izračunao je u 6. stoljeću:

4. Pjesmu "Tiha noć" (Stille Nacht) napisali su:
a) Karlo Veliki b) Pipin Mali

c) Dionizije Mali

a) svećenik i liječnik
b) pjesnik i liječnik
c) svećenik i učitelj

14. Riječ Božić umanjenica je koja znači:
a) mali Bog b) život Božji (žiće)
c) bogobojazan

5. Isus je rođen u vrijeme:
a) cara Justinijana b) cara Augusta
c) cara Vespazijana

15. Prvo Božje obećanje o Spasitelju svijeta
zapisano je u:
a) Postanku b) Psalmima c) Prorocima

6. Emanuel znači:

RJEŠENJE:

a) s nama Bog b) silan Bog c) savršeni Bog

1. (c) 2. (a) 3. (a) 4. (c) 5. (b) 6. (a) 7. (c) 8. (a) 9. (a)
10. (c) 11. (a) 12. (b) 13. (c) 14. (a) 15. (a)

7. U došašću slavimo divne primjere dobrote i
vjere:
a) sv. Katarinu, sv. Nikolu i sv. Luciju
b) sv. Luciju, sv. Nikolu i sv. Martu
c) sv. Barbaru, sv. Nikolu i sv. Luciju
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