Záhorská Ves-Suchohrad
Č. 51/2017
Don Bosco o sviatosti zmierenia
Pripravujeme sa na vianočné sviatky a treba sa dobre pripraviť aj na
predvianočnú sv. spoveď. Spovedajte sa s náležitou prípravou.
Priebeh sviatosti zmierenia
1. Príprava - spytujem si svedomie.
Modlitba pred sv. spoveďou
Duchu Svätý, pomôž mi spoznať moje hriechy, úprimne ich vyznať, pomôž
mi pocítiť bolesť a ľútosť nad nimi a daj mi silu polepšiť sa.
2. Ľútosť - má byť čo najúprimnejšia.
3. Predsavzatie - túžba napraviť sa.
4. Vyznanie hriechov - prichádzam ku kňazovi, pozdravím, prežehnám
sa, poviem kedy som bol naposledy na sv. spovedi. Po vyznaní hriechov,
ktoré môžem mať aj napísané, dodám, že na viac hriechov si nepamätám.
Počúvam, čo mi kňaz hovorí a zapamätám si pokánie. Potom oľutujem
svoje hriechy napr. Bože môj, celým srdcom ťa milujem a preto veľmi
ľutujem, že som ťa hriechmi urazil. Chcem sa naozaj polepšiť a hriechu sa
chrániť. Otče, odpusť mi pre krv Kristovu.
Pri rozhrešení sa prežehnám.
5. - Vykonám uložené pokánie.
Modlitba po sv. spovedi

Pane Ježišu, tvoje milosrdenstvo je nekonečné. Ty si mi skrze kňaza odpustil

Neublížil som niekomu? Neprovokoval som bitku, hádku...? Rasizmus?

všetky moje hriechy, ktorými som urazil teba, mojich blížnych a ublížil aj

Neopíjal som sa? Nefajčil? Neskúšal drogy? Nejazdil rýchlo? Nepotuloval

sebe samému. Ďakujem ti a prosím pomáhaj mi, aby som vytrval na ceste

sa po nociach - nevhodná zábava? Netrávil som veľa času pri TV, PC? Keď

za tebou po celý môj život.

som sa s niekým pohneval, snažil som sa zmieriť? Ospravedlnil som sa,
ak som niekomu ublížil? Otázka potratu?

Desatoro
6. Nezosmilníš, 9. Nebudeš žiadostivo túžiť po manželke svojho
1. Ja som Pán, tvoj Boh, nebudeš mať okrem mňa iných bohov,
ktorým by si sa klaňal.
Milujem Pána Boha viac ako čokoľvek iné? Hanbil som sa za svoju vieru?
Modlievam sa ráno a večer? Verím vešteniu, talizmanom, horoskopom,
poverám...ako červená nitka, čierna mačka, piatok trinásteho, poklopať
trikrát na drevo... ? Vyvolávanie duchov, čierna mágia, ezoterika...
2. Nevezmeš Božie meno nadarmo.
S úctou som vyslovoval Božie meno a mená svätých? Škaredo som
hovoril? Hrešil som? Nadával som? Prisahal som zbytočne? Dodržal som
sľub?
3. Pamätaj, že máš svätiť sviatočné dni.
V nedeľu a prikázané sviatky som bol na sv. omši? Koľkokrát som nebol?
Prečo som nebol? Z lenivosti? Ak pre chorobu - to nie je hriech. Ako som
sa správal v kostole? Vyrušoval som? Pracoval som dobrovoľne v nedeľu
a sviatok? Vedel som si odpočinúť?
4. Cti svojho otca a matku.
Mal som v úcte rodičov, starších ľudí, učiteľov, svetských
predstavených...? Bol som poslušný? Pomáhal som im?
5. Nezabiješ.

blížneho
Myslel som a túžil po nečistých veciach? Hovoril som nečisto,
dvojzmyselne? Pozeral som neslušné, nečisté obrázky, filmy, piesne?
Robil som nečisté skutky sám, alebo s niekým? Koľkokrát? Žijem v
sviatostnom manželstve? Rodičia: Súhlasím s konkubinátom svojich detí?
Myslel som nečisto o cudzej žene, mužovi? Bol som verný svojej
žene(verná svojmu mužovi) - aj v myšlienkach?
7. Nepokradneš.
Vzal som niečo, čo mi nepatrí? Akú to malo približne hodnotu? Vrátil som
to? Poškodil som, alebo zničil niečo, čo nie je moje? Napríklad v kostole, v
škole, na verejnom majetku? Nepožičiaval som peniaze za vysoké úroky?
Nedával som a neprijal úplatky? Pracoval som svedomito?
8. Nebudeš krivo svedčiť proti svojmu blížnemu.
Hovoril som vždy pravdu? Ohováral som druhých?-To znamená:
Rozširoval som chyby druhých? Vymýšľal som klamstvá na druhých?
Toto je osočovanie. Ak som niekomu takto ublížil je potrebné urobiť
nápravu. Nevysmieval som sa z druhých? Nepovyšoval som sa nad iných?
Nevyzradil som zverené tajomstvo? Overil som si pravdivosť informácie?
10. Nebudeš túžiť po majetku svojho blížneho. Závidel som druhým
to, čo majú? Želal som niekomu, aby sa mu stalo niečo zlé?

