
DOBROSPOVED
VODNIKKRATEK

ZA

Bog, ki razsvetljuje človeška
srca, naj ti pomaga, da boš
prav spoznal svoje grehe in
dosegel božje usmiljenje

TI DUHOVNIK

V imenu Očeta in Sina
in Svetega Duha

1

Zadnjič sem bil pri spovedi
pred … dnevi/tedni/leti

Moji grehi so …

Po začetnem pozdravu
se pokrižaš rekoč

Približno, če se ne spomniš

Nato iskreno in preprosto
priznaš svoje grehe

Duhovnik ti bo
dal primeren nasvet

Potem pa ti bo rekel,
naj opraviš pokoro,
kar je običajno kakšna molitev 

Gospod Jezus, Božji Sin,
usmili se mene grešnika

Izraziš svojo skesanost
z besedami:

Ali pa zmoliš kakšno drugo
molitev kesanja, ki jo poznaš

… Jaz te odvežem tvojih
grehov v imenu Očeta in Sina
in Svetega Duha

Na koncu ti reče “pojdi v miru”,
saj so vsi tvoji grehi odpuščeni.

Ko duhovnik moli zakramentalno
odvezo, ti grehe odpusti sam
Jezus Kristus
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Spoved je priložnost, da prosiš Boga odpuščanja in prejmeš nje-
govo usmiljenje. Preden greš k spovedi, si vzemi nekaj časa, da se 
zbereš in premisliš o tem, kaj si drugim storil slabega in kaj lahko 
narediš, da bi bil boljši kristjan. Iskrena spoved je priložnost, da se 
prenovi tvoja duša in da se odpreš božji milosti. Spodnja vprašanja 
ti lahko pomagajo premisliti, glede česa potrebuješ odpuščanje.

Sem zavračal ali zanemarjal svojo 
vero? Sem si prizadeval, da jo bolje 
spoznam? Sem jo branil, ali pa sem 
se je sramoval? Ali kakšnega vidika 
svoje vere ne sprejemam?

Sem po nemarnem izgovarjal božje 
ime? Sem se ukvarjal s spiritizmom, 
sem polagal svoje zaupanje v vedeže-
vanje ali horoskope? Sem bil nespo-
štljiv do svetih stvari, krajev ali oseb?

Sem po lastni volji izostajal od sve-
te maše ob nedeljah ali zapovedanih 
praznikih?

Sem prejemal Gospoda v svetem ob-
hajilu, kadar sem imel na vesti kakšen 
velik greh?

Sem ga prejemal brez dolžne hvale-
žnosti in globokega spoštovanja?

Sem bil nepotrpežljiv, jezen ali zavi-
sten?

Hranim v sebi kakšno zamero oz. ni-
sem pripravljen drugim odpustiti?

Sem bil v besedah ali fizično nasilen 
do drugih?

Sem sodeloval ali koga spodbujal pri 
izvajanju splava, uničevanju zarod-
kov, pri evtanaziji ali drugih načinih 
za končanje človeškega življenja?

Sem koga sovražil ali obsojal v mislih 
ali z dejanji? Sem preziral druge ljudi?

Sem o drugih slabo govoril?

Sem pretiraval pri uživanju alkohola? 
Sem užival mamila?

Sem gledal pornografske posnetke 
ali internetne strani? Sem opravljal 
nečista dejanja s samim sabo ali z 
drugimi? Živim s kom, kot da bi bil 
poročen, čeprav nisem?

Če sem poročen, si prizadevam ljubiti 
svojega sozakonca bolj kot kogar koli 
drugega? Postavljam na prvo mesto 
svoj zakon? Svoje otroke? Sem odprt 
za sprejemanje novega življenja?

Ali dopuščam, da moje delo zavzema 
čas in energijo, ki pripadata moji dru-
žini in prijateljem?

Sem bil prevzeten ali sebičen v mi-
slih ali dejanjih? Sem bil brezbrižen 
do ubogih in pomoči potrebnih? Sem 
trošil denar za svoje udobje in osebno 
razkošje ter pri tem pozabljal na svojo 
odgovornost do drugih in do Cerkve?

Sem se kdaj zlagal? Sem bil pri svo-
jem delu pošten in marljiv? Sem koga 
ogoljufal ali okradel pri delu?

Sem se prepuščal lenobi? Sem dajal 
svojemu osebnemu udobju prednost 
pred služenjem drugim? Sem zane-
marjal svojo odgovornost, da s svojim 
zgledom in besedo druge približam 
k Bogu?

ODRASLI
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Spoved je priložnost, da prosiš Boga odpuščanja in prejmeš nje-
govo usmiljenje. Preden greš k spovedi, si vzemi nekaj časa, da se 
zbereš in premisliš o tem, kaj si drugim storil slabega in kaj lahko 
narediš, da bi bil boljši kristjan. Iskrena spoved je priložnost, da se 
prenovi tvoja duša in da se odpreš božji milosti. Spodnja vprašanja 
ti lahko pomagajo premisliti, glede česa potrebuješ odpuščanje.

Sem zavračal ali zanemarjal svojo 
vero? Sem si prizadeval, da jo bolje 
spoznam? Sem jo branil, ali pa sem 
se je sramoval?

Sem po nemarnem izgovarjal božje 
ime? Sem se ukvarjal s spiritizmom, 
sem polagal svoje zaupanje v vedeže-
vanje ali horoskope? Sem bil nespo-
štljiv do svetih stvari, krajev ali oseb?

Sem po lastni volji izostajal od sve-
te maše ob nedeljah ali zapovedanih 
praznikih? Sem pozabljal na Boga, 
tako da sem opuščal svojo molitev?

Sem prejemal Gospoda v svetem 
obhajilu, kadar sem imel na vesti 
kakšen velik greh? Sem ga prejemal 
brez dolžne hvaležnosti in globoke-
ga spoštovanja?

Sem doma premalo pomagal? Sem 
se neljubeznivo obnašal do svojih 
staršev?

Sem bil nepotrpežljiv, zavisten? Sem 
se kdaj razjezil? Gojim v sebi kakšno 
zamero oz. nisem bil pripravljen dru-
gim odpustiti? Sem koga sovražil ali 
obsojal?

Sem zanemarjal svoje šolske obve-
znosti? Sem bil len? Sem bil nespo-
štljiv do svojih učiteljev ali drugih sta-
rejših oseb?

Sem se pretepal ali bil nasilen? Sem 
koga žalil ali o njem grdo govoril? Sem 
razkril kakšno skrivnost ali kaj povedal 
samo zato, da bi škodil drugim? 

Sem govoril ali razmišljal o nečistih 
stvareh? Sem opravljal nečista deja-
nja s samim sabo ali z drugimi? Sem 
gledal pornografske posnetke ali in-
ternetne strani?

Sem se kdaj zlagal zato, da bi se opra-
vičil, da bi škodil drugim ali zato, da 
bi bil videti pomembnejši?

Sem kaj ukradel? Sem grdo ravnal s 
tujo lastnino ali namerno delal škodo?

Sem bil nevoščljiv do drugih zaradi 
tega, kar imajo, ali zaradi dobrih re-
zultatov njihovega dela? Ali svoje srce 
polagam v posedovanje stvari?

Sem druge spodbujal ali jim pomagal 
storiti kaj slabega?

Sem pretiraval pri uživanju alkohola? 
Sem užival mamila?

Sem bil sebičen v mislih ali dejanjih?

Sem dajal svojemu osebnemu udo-
bju prednost pred služenjem drugim? 
Sem zanemarjal svojo odgovornost, 
da s svojim zgledom in besedo druge 
približam k Bogu?
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Ta vprašanja ti lahko pomagajo ugotoviti,
za kaj naj prosiš odpuščanja.

Sem redno molil?

Sem bil ob nedeljah pri maši?

Sem po nemarnem izgovarjal božje ime?

Sem bil namerno nepozoren pri maši ali v cerkvi?

Sem doma pomagal?

Sem bil sebičen? Sem se neljubeznivo obnašal do svojih staršev, bratov in 
sester?

Sem ubogal svoje starše in učitelje?

Sem delil svoje igrače z drugimi?

Sem bil nepotrpežljiv? Sem se kdaj razjezil?

Sem bil nadležen in trmast zato, da bi bilo vse po moje?

Sem bil len pri pouku?

Se pri domačih nalogah trudim, kolikor morem? Sem prepisoval med preiz-
kusi znanja?

Sem se pretepal?

Sem koga oškodoval tako, da sem o njem grdo govoril?

Sem se lagal?

Sem kaj ukradel? Sem namenoma poškodoval kaj, kar ni bilo moje?

Sem dajal drugim dober zgled?

Sem druge spodbujal, naj delajo slabe stvari?

Sem bil sebičen v mislih ali v dejanjih?

Sem bil nevoščljiv do drugih?

Sem koga izključeval iz svojih iger?

Sem molil za druge in jim pomagal, da bi bili Bogu blizu?

OTROCI


