
Kviz za strežnike 2017 - 2018 (do vključno 5. razred) 

 

sv. Don Bosko  
 
1. Kdaj se je rodil don Bosko? 
                16. avgusta 1815. 
2. Kje se je rodil Don Bosko? 

          V Becchijih v Italiji  
3. Kako je bilo ime don Boskovemu očetu? 

Franc 
4. Kako je bilo ime don Boskovi mami?  

Marjeta  
5. Ali je imel don Bosko kakšnega brata ali sestro?  
               Da, brata Jožefa in polbrata Antona  
6. Kdaj je imel don Bosko prve sanje? 

Prve sanje je imel pri 9. letih. 
7. Kakšno je bilo  sporočilo prvih don Boskovih sanj?  
         Razodele so mu poslanstvo, ki mu ga je določil Bog: poskrbeti za zapuščene fante, ki so zašli na 
stranpota.  

 
8. Kdo je bil častitljiv mož v prvih Don Boskovih sanjah? 

Jezus 
9. Kdo je bila učiteljica v njegovih sanjah in kaj ga je naučila? 

Marija, ki ga je učila modrosti. 
10. Kako se je imenovala skupina don Boskovih prijateljev iz mladostniški let, ki je imela naloge 
izogibati se dejanjem, ki bi se ga kristjani sramovali, opravljati šolske in verske dolžnosti, biti 
veseli. Skupaj so se igrali, hodili na izlete…  
       Družba veselja  
11. Kdaj je don Bosko vstopil v semenišče?  
        Oktobra 1835 (pri 20. letih)  

 
12. Kdaj je bil don Bosko posvečen v duhovnika?  
        5. junija 1841.  
13. Kakšno je bilo don Boskovo duhovniško geslo? 

Daj mi duše, drugo vzemi. 
14. Kdaj je don Bosko ustanovil prvi oratorij?ž 

8. decembra 1841 – 

 
15. Kaj pomeni oratorij? 

Središče v katerem človek lahko najde prijatelje, pomoč in podporo. 
16. Kakšno je nadaljevanje don Boskovih sanj v oktobru 1844?  

Videl je veliko jagenjčkov, ki so se spremenili za pastirje in prevzeli skrb za druge.  
  
17. Kako se je imenoval prvi don Boskov oratorij?  

Oratorij sv. Frančiška Saleškega.  
18. Kdo je bil prvi fant iz oratorija, ki je oblekel duhovniško obleko?  

Savio Ascanio.  
19. Naštej 2 delavnici, ki sta potekali v oratoriju(Če jih boš naštel več je vsaka nadaljna vredna ene 
točke)! 

Čevljarska, krojaška, knjigoveznica, mizarska, tiskarna, ključavničarska.  
20. Kateri red je ustanovil don Bosko in kaj je njihov glavni namen?  

Salezijance, njihov glavni namen pa je kazati ljubezen do bližnjega.  
21. Kdo je bil prvi salezijanec?  



              Mihael Rua.  
22. Na katerih 3 vrednotah sloni don Boskov vzgojni sistem?  

Veri, ljubeznivosti in razumu.  
23. Kaj je Družba Brezmadežne?  

To je bila skupina fantov, ki so sodelovali z don Boskom pri asistenci in vzgoji drugih 
fantov.  

24. Kdo je ustanovil družbo Brezmadežne?  
Ustanovil jo je Dominik Savio.  

 
25. Katero družbo je ustanovil don Bosko skupaj z Marijo Dominiko Mazzarello?  

Družbo hčera Marije Pomočnice.  
26. Kdaj je don Bosko umrl?  
               31. januar 1888 
27. Kdaj je bil razglašen za svetnika ? 

1. aprila 1934 
28. Kateri papež je razglasil za svetnika? 
            Razglasil ga je papež Pij XI  

DRŽI – NE DRŽI 
(Odgovoriti je potrebno ali je trditev pravilna ali napačna. V primeru, da je napačna, naj vprašani pove 
tudi pravilno trditev) 
29. Janez Bosko je moral pri 12. letih zaradi nasprotovanja polbrata Antona, ki ni hotel, da bi Janez 
študiral, zapustiti rojstno hišo in oditi za hlapčka na kmetijo Moglia v Moncucco.  Drži  
30. Prvi dogodek, ki se ga spominja Janez Bosko iz svojega življenja, so njegove sanje.  
                   Ne drži; prvi dogodek, ki se ga spominja je smrt njegovega očeta, ko je imel dve leti    in 
materine besede: 'Glej, Janezek, nimaš več očeta'  
31. Janez Bosko nikoli ni maral šole in učenja.  
                 Ne drži; zelo rad se je učil in bil med najboljšimi učenci.  
32. Don Bosko ni nikoli prekršil svojih sedem sklepov, ki si jih je zapisal pred vstopom v semenišče.  

Ne drži, junija 1836 se je na obisku pri bratu podal na lov in s tem prekršil 2. sklep.  
33. Don Bosko je obhajal novo mašo v svojem domačem kraju.  
                Ne drži, 5. junija 1841 je daroval novo mašo v cerkvi sv. Frančiška Asiškega pri oltarju angela 
varuha.  
34. Don Bosku so kot duhovniku na začetku ponujali dobre in bogate službe, a ni nobene sprejel.  
                 Drži.  
35. Don Bosko je nekaj časa veljal za norega, ker je razlagal svoje sanje. Skušali so ga spraviti celo v 
norišnico.  
                 Drži.  
36. Don Boskova mati Marjeta je prihajala večkrat v oratorij na obisk.  
                 Ne drži, don Bosko jo je po okrevanju po hudi bolezni pripeljal s sabo, da bi bila mati 
njegovim fantom. Z njim je ostala do smrti.  

 

sv. Dominik Savio 

 

1. Kdaj in kje se je rodil Dominik Savio?  
Dominik Savio se je rodil 2. 4. 1842 v kraju Riva, ki je 3 km oddaljena od mesta Chieri v severni Italiji.  

2. Kaj pomenita njegov ime in priimek?  
Ime Dominik, ki ga je deček prejel pri krstu, pomeni »priprada Gospodu«, priimek Savio pa pomeni »moder«.  

3. Koliko otrok je bilo v družini in kateri po vrsti je bil Dominik?  
V družini je bilo 10 otrok, Dominik pa je bil najstarejši.  

4. Kako je bilo ime staršema Dominika Savia in kaj sta bila po poklicu?  
Očetu je bilo ime Karel, po poklicu pa je bil kovač. Mati je bila Brigita, po poklicu pa je bila šivilja.  

5. Kakšno vzgojo sta svojim otrokom dajala starša Dominika Savia?  
Kljub hudi revščini sta se trudila, da bi otrok privzgajala ljubezen do Boga in do dela.  



6. Kam in zakaj se je družina Savio preselila, ko je bilo Dominiku 2 leti?  
Družina Savio se je preselila v rojstni kraj Dominikovih staršev Murialdo, vzrok pa je bila revščina.  

7. Kateri svetnik se je rodil v bližini novega doma družine Savio?  
V bližini novega doma se je rodil sveti Janez Bosco, bolj natančno, v mestu Castelnuovo.  

8. V čem se je odlikoval Dominik pri svojih 4 letih?  
Dominik je pri svojih 4 letih znal že vse glavne molitve na pamet, večkrat pa se je tudi zatekel v samoto, kjer je 

sklonjeno glavo in sklenjenimi rokami molil.  

9. Kaj se je zgodilo, ko je bil Dominik star 5 let?  
Ko je bil Dominik star 5 let, je postal ministrant v cerkvi sv. Antona. 

10. Kdo je fanta Dominika opazil in pisal o pobožnem in bistrem mladeniču Janezu Bosku?  
Fanta je opazil domači kaplan Janez Zucca (Buča), ki je v pismu Janezu Bosku pohvalil Dominikovo pobožnost, 

bistrost in pridnost.  

11. Koliko je bil Dominik star, ko je smel k prvemu svetemu obhajilu?  
Dominik je bil star 7 let, ko je prejel prvo sveto obhajilo.  

12. Kdaj je Dominik Saviopristopil k prvemu svetemu obhajilu?  
Dominik je prvo sveto obhajilo prejel na veliko noč leta 1849.  

13. Kako se je Dominik pripravljal na prejem prvega svetega obhajila?  
Dominik se je dolgo zadrževal v cerkvi in molil. Na veliko soboto je prosil mamo odpuščanja za vse nevšečnosti, 

ki jih je storil.  

14. Kako se je Dominik spominjal dne prvega svetega obhajila?  
Dominik se je rad spominjal tega dne: »To je bil gotovo moj najlepši dan, res velik dan!«  

15. Kaj je Dominik odgovoril nekemu kmetu, ki ga je vprašal, če se ne boji sam hoditi po cestah?  
»Nisem sam,« je odgovoril Dominik, »vedno me spremlja angel varuh.«  

16. Kam se je družina preselila po prvem letu Dominikovega šolanja v Castelnuovu?  
Nekega dne se je Karel Savio odločil, da je 10 km za šibkega Dominika preveč in so se preselili v Mondonio.  

17. Česa sta dva lažniva sošolca obdolžila Dominika v šoli v Mondovii?  
Dva lažniva sošolca sta Dominika obdolžila, da je vrgel kepi snega v peč in jo pogasil.  

18. Na kaj je Dominikov učitelj, duhovnik Cugliero, pomislil po krivici s pečjo?  
Duhovnik Cugliero je pomislil na to, da je Dominik predober fant, da bi obtičal v vasi. Pomislil je na Janeza 

Boska, ki bil kot nalašč za fanta.  

19. Kdaj in kje sta se prvič srečala Dominik in Janez Bosko?  
Dominik in Janez Bosko sta se prvič srečala 2. 10. 1854 pred domačijo brata Janeza Boska. 

20. S katerimi besedami je Dominik prosil Janeza Boska, da bi ga vzel s seboj v Torino?  
Dominik je rekel: »Jaz sem blago, vi bodite krojač; vzemite me torej s seboj in Gospodova obleka bo nared.«  

21. Kdaj je Dominik v spremstvi očeta vstopil v oratorij Janeza Boska v Torinu?  
Dominik je vstopil v oratorij 29. 10. 1854, pri svojih 12 letih.  

22. Kateri napis, ki je bilo hkrati tudi vzgojno poslanstvo oratorija, je Dominik opazil v pisarni Janeza Boska?  
Dominik je opazil napis: Da mihi animas, coetera tolle, kar pomeni »Daj mi duše, vse drugo pa vzemi.«  

23. Kaj se je zgodilo v času razsajanja kolere po Torinu?  
V času razsajanja kolere je Dominik ob neki hiši slišal tihi glas, ki je klical na pomoč. Ob njegovem posredovanju 

so našli žensko, ki je bila tik pred smrtjo.  

24. Kako je Dominik molil na praznik Brezmadežne?  
»Marija, darujem ti svoje srce; daj da bo vedno tvoje. Jezus in Marija, bodita moja prijatelja.«  

25. Kako se je grof Rufino spominjal Dominika kot učenca?  
»Kolikokrat sem se ozrl nanj in to me je spodbudilo, da sem začel slediti profesorjevi razlagi …«  

26. Kako je Dominik odgovoril na vprašanje, katera je njegova najlepša zabava?  
»Moja njljubša zabava je izpolnjevanje dolžnosti. Če ste moji pravi prijatelji mi boste pri tem pomagali.«  

27. Kako se je Dominik odzval na postne pridige Janeza Boska, ki so govorile o svetosti?  
Od teh pridig najprej je Dominik začel sanjati: »Bog hoče, da postanem svetnik, torej hočem postati svetnik!«  

28. Katere tri vzorce svetosti je Dominiku svetoval Janez Bosko?  
Janez Bosko mu je svetoval: veselje, dolžnost učenja in usmiljenja in delati dobro drugim.  



29. Kaj je Dominik napišal na listič želja ob godu Janeza Boska?  
Na Dominikovem lističu je bilo pet besed: »Pomagajte mi, da postanem svetnik!«  

30. Kaj je Dominik rekel, ko se je nekega dne, skupini fantov iz oratorija približal lepo oblečen mož in začel 
blatiti duhovnike, Cerkev in vero?  

»Pojdimo! Ta nesrečnik bi nam rad ukradel dušo, ali ne slišite? Vrnimo se k igri in pustimo ga samega!«  

31. K čem je rad spodbujal Dominik svoje tovariše v oratoriju tako med igro kot tudi med živahnim 
klepetom?  

Dominik je rad spodbujal svoje tovariše k redni spovedi.  

32. Kaj je nekoč Dominik rekel vozniku, ki je nenehno preklinjal?  
»Zelo bi me veselilo, če ne bi tako grdo preklinjali, ko vas popade jeza.«  

33. Kam je Dominik kasneje peljal voznika in kaj mu je dejal ob tem?  
Dominik je voznika peljal v cerkev, kjer mu je dejal: »Prosi Gospoda odpuščanja, ker si preklinjal.«  

34. Kako je Dominik pomagal fantu, ki v cerkvi ni mogel moliti, ker je bil premražen?  
Dominik si je snel rokavice in mu jih posodil.  

 

35. Kakšen sklep je Dominik naredil po besedah Janeza Boska o počitnicah?  
»Moje počitnice ne bodo hudičeva trgatev, ampak Gospodova žetev.«  

36. Kaj je opazil Janez Bosko, ko se je Dominik vrnil s počitnic?  
Janez Bosko je opazil udrte in bleščeče oči ter bledi in koščeni obraz, kar je pričalo Dominikovo zdravje ni 

najboljše.  

37. Kakšna misel je Dominika spreletela v začetku novega šolskega leta?  
Dominik je dobil zamisel, da bi ustanovili društvo za pomoč bližnjemu, ki bi se imenovalo »Družba 

Brezmadežne«.  

38. Kakšen namen naj bi imelo društvo "Družba Brezmadežne"?  
To naj bi bila skupina veselih in vedrih fantov, ki bodo okrog sebe sejali radost in vedrino.  

39. Kakšne so bile tri temeljne obveznosti vsakega člana društva "Družba Brezmadežne"?  
Tri temeljne obveznosti so bile: spoštovanje hišnega reda, spodbujanje tovarišev k dobremu z blagim 

opominom in predvsem z zgledom ter točno določena uporaba časa.  

40. Kdaj so ustanovili društvo "Družba Brezmadežne"?  
Društvo so ustanovili 8. junija 1856.  

41. Koga so fantje iz društva  "Družba Brezmadežne" najraje nagovarjali?  
Najraje so fantje nagovarjali nove dijake, ki se v oratoriju še niso počutili domače, in razposajene in nepokorne 

fante, ki so zlahka preklinjali in bili pripravljeni na pretep.  

42. Kako je Dominik prenesel, ko mu je eden od tovarišev prisolil klofuto, ker mu je dejal, naj se gre ven 
kepati?  

Dominik je zardel, stisnil pesti, toda vse je sprejel brez hude besede.  

43. Kaj je Dominik dejal, ko je našel revijo z nespodobnimi slikami in jo raztrgal na koščke?  
»Tako ne gre. Umazanije ne smejo v našo hišo!« 

44. Katera izmed spodbud Janeza Boska, je Dominika najbolj zadela?  
Janez Bosko jim je za pot v nebesa priporočal: pogosto sveto spoved, prejemanje svetega obhajila in izbira 

rednega spovednika.  

45. Kako pogosto je Dominik pristopal k svetemu obhajilu?  
Po nasvetu Janeza Boska je Dominik najprej prejemal obhajilo trikrat tedensko, kasneje pa vsak dan.  

46. Kako je Janez Bosko odgovoril na Dominikov 40-dnevni post ob kruhu in vodi?  
Janez Bosko je bil odločen in mu je pokoro zaradi šibkega zdravja prepovedal.  

47. Kaj je pomenila Dominikova pokora »zatajevanja oči«?  
»Zatajevanje oči« je pomenilo, da se je Dominik trudil gledati le tisto, kar je bilo primerno in plemenito.  

48. Kako je Dominik odgovoril na vprašanje sošolca, zakaj pa ima oči, če ne za plakate, ki so vabili na plese?  
»Z njimi hočem gledati v obraz naše nebeške Mame, Matere Božje, ko pojdem v nebesa.«  

49. Kaj je Dominik delal v oratoriju po vrnitvi?  
Dominik ni smel nadaljevati šolanja, zato se je posvetil strežbi bolnim gojencem.  

50. Kaj se je Dominiku zgodilo ob koncu leta 1856?  



Dominik je prišel po Janeza Boska in ga odpeljal k umirajočemu možu, ki je zapustil vero, a se je pred smrtjo 
hotel spovedati. Nikomur ni bilo jasno, kako je Dominik izvedel za moža.  

51. Kaj je pomenila »vaja srečne smrti«, ki so jo opravljali v oratoriju?  
»Vaja srečne smrti« je pomenila, da vsak fant moli očenaš in zdravamarijo za tistega med njimi, ki bo prvi umrl.  

52. Kako je nekoč pri opravljanju »vaje srečne smrti« Dominik popravil voditelja molitve?  
»Ne smete reči 'za prvega, ki bo umrl', ampak za Dominika, ki bo prvi umrl.«  

53. Kaj je bil vzrok za Dominikovo zadnje slovo od Janeza Boska?  
Dominika Savia je vedno bolj mučil globok kašelj, zaradi katerega je zelo oslabel.  

54. Kaj je odgovoril Janez Bosko, ko ga je Dominik vprašal, kaj še lahko stori za Jezusa?  
»Pogosto mu posvečaj svoje trpljenje in ponudi mu svoje življenje.« 

55. Kaj je Dominiku v spomin podaril Janez Bosko, ko je Dominik odhajal iz oratorija?  
Podaril mu je popolni odpustek, ki ga je prejel od papeža.  

56. Kako je takratni zdravnik zdravil Dominikovo pljučnico?  
Takrat so pljučnico zdravili tako, da so iz telesa spuščali kri, kar naj bi znižalo temperaturo. Dominik je bil le še 

bolj slaboten in bled.  

57. Kaj je prejel Dominik ob koncu svojega življenja?  
Dominik je opravil sveto spoved, prejel sveto obhajilo (sveto potnico) in bolniško maziljenje.  

58. Kakšen je bil Dominikov odgovor zdravniku, da je bolezen premagana?  
»Nisem premagal bolezni, ampak svet. Lahko se samo še počasi predstavim Bogu.«  

59. Kdaj se je Dominik drugič rodil – za nebesa?  
Dominik je umrl – novo rojstvo za nebesa - 9. marca 1857.  

60. Kaj so po Dominikovi smrti doživljali njegovi tovariši v oratoriju?  
Najprej so bili zelo žalostni. Kasneje pa so se mu v bolezni priporočali in so ozdraveli.  

61. Kakšno videnje je imel Janez Bosko?  
Janez Bosko je videl Dominika v bleščeči obleki z rdečim pasom. Obleka je pomenila, da je v življenju opravljal 

pokoro, rdeč pas pa čistost.  

62. Kdaj je papež Pij XII. Dominika razglasil za blaženega?  
Papež Pij XII. je Dominika razglasil za blaženega 5. marca 1950. 

63. Kdaj je bil Dominik Savio razglašene za svetnika?  
Dominika Savia je papež Pij XII. razglasil za svetnika 12. junija 1954.  

64. Komu je v Cerkvi sv. Dominik Savio prav poseben zavetnik?  
Sv. Dominik Savio je zavetnik ministrantov, pevcev, mladih in po krivem obdolženih oseb. 

 

 


