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Otázky pre spytovanie svedomia pre dospievajúcich 

 

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 svoju vieru, nesnažil som sa vo viere 

vzdelávať?  Nepostavil som sa na obranu svojej viery alebo som sa za 

vieru hanbil? 

 Bral som Božie meno nadarmo? Experimentoval som s okultnými 

praktikami alebo som vážne bral rôzne veštkyne a horoskopy? Prejavil 

som neúctu voči svätým veciam, miestam, ľuďom? 

 Svojvoľne som sa rozhodol nezúčastniť sa nedeľnej svätej omše, alebo 

svätej omše v prikázaný sviatok? Odsúval som Boha na vedľajšiu koľaj 

tým, že som sa nemodlil? 

 Šiel som na sväté prijímanie s ťažkým hriechom na svedomí? 

 Bol som na svätom prijímaní bez patričného prejavu úcty a bez 

poďakovania po prijímaní? 

 Odmietal som pomáhať pri domácich prácach? Neprejavoval som 

dostatok lásky voči rodičom? 

 Bol som netrpezlivý, nahnevaný, závistlivý? Pestoval som si v sebe vzdor, 

alebo neochotu odpustiť? Bol som vzdorovitý alebo som skĺzal do 

sarkazmu? Prejavoval som nenávisť voči ľuďom, vynášal som o nich 

súdy vo svojich myšlienkach a skutkoch? 

 Nevenoval som sa poriadne svojim študijným povinnostiam v škole? Bol 

som lenivý? Správal som sa k učiteľom a iným dospelým s neúctou? 

 Správal som sa násilne alebo som sa zúčastnil na bitkách? Ublížil som 

niekomu tým, že som sa o ňom zle vyjadroval alebo som klebetil na 

internete? Prezrádzal som tajomstvá alebo som hovoril niektoré veci len 

preto, aby som iných ranil?  
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 Vyjadroval som sa vulgárne? Pozeral som obscénne časopisy, webové 

stránky a videá? Konal som proti čistote na svojom tele alebo s niekým 

iným? 

 Klamal som, aby som tak sám seba ospravedlnil, vyhovoril sa, ranil iných 

ľudí, alebo aby som potom vyzeral dôležitejšie? 

 Ukradol som niečo? Zneužil alebo poškodil som vlastníctvo iných ľudí? 

 Žiarlil som na iných, závidel som im ich výzor, popularitu, ich výsledky? 

Je moje srdce naviazané na vlastnenie vecí? 

 Povzbudzoval som akýmkoľvek spôsobom iných k zlému konaniu? 

 Požíval som nadmerne alkohol alebo bral drogy? 

 Bol som namyslený alebo sebecký vo svojich myšlienkach alebo 

skutkoch? 

 Uprednostňoval som telesné pohodlie pred službou iným? Zanedbával 

som svoju povinnosť privádzať iných bližšie k Bohu prostredníctvom 

príkladu a slova? 

 

 


