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Otázky pre spytovanie svedomia pre dospelých 

Svätá spoveď ti ponúka príležitosť, aby si požiadal Boha o odpustenie 

a získal Jeho milosrdenstvo. Pred vstupom do spovednice sa zastav, stíš, 

usporiadaj svoje myšlienky, aby si sa mohol rozpamätať na to, čím si 

možno ranil iných, a ako sa môžeš zlepšiť v kresťanskom živote. Úprimná 

spoveď nám ponúka príležitosť obnoviť si dušu a otvoriť sa voči Božej 

milosti. Nasledujúce otázky ti môžu pomôcť zamyslieť sa nad tým, za aké 

svoje skutky potrebuješ Božie milosrdenstvo.  

 Odmietal som alebo zanedbával som svoju vieru? Nepostavil som sa na 

obranu svojej viery, alebo som sa za ňu hanbil? Existuje v mojej viere 

nejaký aspekt, ktorý neakceptujem?  

 Bral som meno Božie nadarmo? Experimentoval som s okultnými 

praktikami, alebo som vážne bral rôzne veštkyne a horoskopy? Prejavil 

som neúctu voči svätým veciam, miestam, ľuďom? 

 Vynechal som nedeľnú svätú omšu, alebo svätú omšu v prikázaný 

sviatok?   

 Šiel som na sväté prijímanie s ťažkým hriechom na svedomí? 

 Bol som na svätom prijímaní bez patričného prejavu úcty a bez 

poďakovania po prijímaní? 

 Bol som netrpezlivý, nahnevaný, závistlivý? 

 Pestoval som si v sebe vzdor, alebo neochotu odpustiť? 

 Použil som slovné, alebo fyzické násilie voči iným? 

 Podieľal som sa na potrate  alebo som ho podporoval, mal som účasť na 

zničení ľudských embryí, eutanázii alebo iných formách zničenia 

ľudského života?  

 Prejavoval som nenávisť voči ľuďom, vynášal som o nich súdy vo svojich 

myšlienkach a skutkoch? Pohŕdavo a zhora som sa pozeral na iných? 

 Vyjadroval som sa zle o iných, zapájal som sa do klebiet? 

 Požíval som nadmerné množstvo alkoholu, bral som drogy? 

 Pozeral som pornografické videá, webové stránky? Konal som proti 

čistote na svojom tele, alebo s niekým iným? Žijem s niekým, ako keby 

sme boli zosobášení, aj keď pritom nie sme?  

 Ak som ženatý/vydatá, snažím sa milovať svoju manželku/manžela 

nadovšetko? Kladiem svoje manželstvo na prvé miesto? Moje deti? Som 

otvorený/otvorená voči prijatiu nového života? 
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 Dovoľujem, aby mi práca zabrala všetok čas a energiu, ktorá patrí aj 

mojej rodine a priateľom? 

 Prejavoval som pýchu alebo sebeckosť v myšlienkach a skutkoch? 

Zanedbával som chudobných a ľudí v núdzi? Míňal som peniaze na svoje 

osobné pohodlie a luxus, zabúdajúc na zodpovednosť voči iným a voči 

Cirkvi? 

 Klamal som? Bol som čestný a pracovitý vo svojej práci? Ukradol som 

niečo, alebo podviedol som niekoho v práci?  

 Poddával som sa lenivosti? Uprednostňoval som telesné pohodlie pred 

službou iným? Zanedbával som svoju povinnosť privádzať iných bližšie 

k Bohu prostredníctvom príkladu a slova? 

 


