
SPYTOVANIE SVEDOMIA  PRE MLADÝCH 
 

Kedy som sa spovedal naposledy? 

Bol som pri spovedi úprimný a pravdivý?  
Zabudol, alebo úmyselne zatajil ťažké hriechy? 

Vykonal som skutok kajúcnosti? 

Napravil, nahradil, ospravedlnil som sa za škodu? 
 

7 hlavných hriechov: Pýcha, Lakomstvo, Smilstvo, Obžerstvo, Závisť, Hnev, Lenivosť 

Do neba volajúce hriechy: Úmyselná vražda, Sužovanie chudobných, vdov a sirôt, 

Zadržiavanie, alebo skracovanie zaslúženej mzdy. 

Hriechy proti Duchu Svätému: Opovážlivo sa spoliehať na Božie milosrdenstvo; 

Zúfať napriek Božiemu milosrdenstvu.; Odporovať poznanej pravde; Závidieť blížnemu 

Božiu milosť; Zatvrdiť si srdce proti napomenutiu; Tvrdošijne zotrvávať v nekajúcnosti.  

Deväť cudzích hriechov: Dávať iným radu na hriech; Povzbudzovať iných na 

hriech; Iným kázať hriech; Súhlasiť s hriechom iných; Pomáhať pri hriechu iných; Mlčať 

pri hriechu iných; Zastávať hriechy iných; Netrestať hriechy iných; Chváliť hriechy iných. 
 

1. Ja som Pán Boh tvoj, nebudeš mať iných bohov okrem mňa,  
aby si sa im klaňal. 

- Je mojim bohom  televízor, počítač, peniaze, šport?  

- Usiloval som sa hľadať Pána Boha?  

- Snažil som sa zistiť jeho vôľu a orientovať sa podľa nej?  

- Študoval a čítal som náboženskú literatúru?  

- Hanbil som sa za svoju vieru? Zapieral som vieru? 

- Zotrval som v pochybnostiach vo viere?  

- Neveril som v niektorú pravdu našej viery?  

- Veril som v reinkarnáciu? Vyvolával som duchov? 

- Pripisoval som stvoreným veciam nadprirodzené účinky?  

- Veril som poverám, vešteniu, horoskopom, čarovaniu, talizmanom...  

- Verím v Božiu dobrotu?  

- Upadol som do zúfalstva, nedôvery v Božiu lásku a milosrdenstvo?  

- Reptal som na svoj život a na Pána Boha? 

- Opovážlivo som sa spoliehal na Božie milosrdenstvo?  

- Hrešil som s vedomím, že mi to Boh odpustí?  

- Modlil som sa pravidelne? Aké sú moje modlitby?  

- Ako pristupujem k sviatostiam? Povrchne alebo s vážnosťou a úprimne. 

- Ako prežívam sväté omše? Bol som na nich roztržitý? Vynechal som niekedy? 

- Spáchal som hriech svätokrádeže tým, že som v stave ťažkého hriechu pristupoval 
k svätému prijímaniu? 

- Ukradol som veci z kostola alebo z cintorína? 
 

2. Nevezmeš meno Božie nadarmo. 



- Mal som zmysel pre posvätno? Miloval som Pána Boha? 

- Vyslovil som meno Pána Boha, Ježiša Krista, Panny Márie alebo svätých v hneve,    

neúctivo, rúhavo, s preklínaním, v spojení s oplzlými výrazmi?  

- Robil som si vtipy zo svätých, z náboženských úkonov, obrazov, sôch, krížov, zo 
Svätého písma, z kňazov?  

- Prisahal som krivo, falošne?  

- Použil Pána Boha ako svedka na potvrdenie klamstva?  

- Sľúbil som niečo Bohu a nedodržal som to? 
 

3. Pamätaj, že máš svätiť sviatočný deň. 
- Vynechal som svätú omšu v nedeľu alebo v prikázaný sviatok?  

(Poznámka: Vynechaná svätá omša v nedeľu alebo v prikázaný sviatok  
z lenivosti alebo pohodlnosti je ŤAŽKÝ HRIECH!!!)  

- Ak áno, koľkokrát to bolo? 

- Prichádzal som neskoro na svätú omšu?  

- Stál som pred kostolom a nesledoval som priebeh svätej omše? 

- Počas svätej omše som vážne vyrušoval?  

- Odpočíval som v nedeľu a prikázaný sviatok?  

- Pracoval som v nedeľu? 

- Nútil som niekoho, aby pracoval v nedeľu?  
- Vytvoril som pre niekoho také podmienky, aby nemohol ísť v nedeľu, alebo v 

prikázaný sviatok na svätú omšu?   
 

4. Cti otca svojho i matku svoju. 
- Učil som sa v blížnych vidieť Ježiša Krista?  

- Bol som vďačný svojim rodičom za život a za ich starostlivosť?  

- Čo som pre nich urobil? Rád som sa s nimi rozprával?  
- Modlil som sa za nich? Hneval a zlostil som sa na nich? 

- Bol som úctivý a pozorný voči starým ľuďom? 

- Bol som znášanlivý a spravodlivý voči súrodencom?  

- Správal som sa diktátorsky k mladším súrodencom?  
- Podporujem spravodlivosť a zodpovednosť?  

 

5. Nezabiješ. 
- Mal som v úcte život od počatia až po prirodzenú smrť?  
- Pomohol som niekomu, keď bol v ťažkostiach?  

- Odmietol som pomoc chorému?  

- Ublížil som niekomu?  

- Bol som zlostný, hrubý, tvrdý, sebecký a závistlivý?  
- Nadával som iným? Ponížil som niekoho? Posmieval sa?  

- Dráždil som niekoho k hnevu? Hneval som sa?  

- Bil som iných? Odpustil som blížnemu?  

- Nenávidím niekoho?  



- Prial som niekomu zlo? Bol som pomstychtivý?  
- Šíril som okolo seba nepokoj a teror?  

- Vystavoval som nebezpečenstvu života seba alebo iných?  

- Riskoval som pri jazde autom, motocyklom, bicyklom, vedením vozidla 
v podnapitom stave,...?  

- Zaoberal som sa vražednými, alebo sebavražednými myšlienkami?  

- Škodil som si na zdraví? (Preháňaním v práci, slabým spánkom, stravou, 
obliekaním, prehnaným športom, fajčením, drogami, pitím alkoholu) 

- Dodržiaval som základné hygienické predpisy?  

- Bol som maškrtný a nemierny? Obžieral som sa?  

- Cvičil som sa v ovládaní seba?  
- Pohoršil som niekoho? Navádzal som niekoho na hriech?  

- Dával som zlý príklad nevhodným obliekaním, rečami, vtipmi alebo inak?  

- Cítil som sa zodpovedný za iných?  
- Trápil som zvieratá?  

 

6. Nezosmilníš. 
- Zmýšľal som s úctou o láske v manželstve, o materstve a otcovstve?  

- Myslel som alebo hovoril, vtipkoval, nemravne a oplzlo?  
- Túžil som po nečistých veciach?  

- Ovládal som svoju fantáziu, zrak a zvedavosť?  

- Počúval som so záujmom oplzlé a nemravné reči?  

- Robil som oplzlé gestá? Kreslil som oplzlé obrázky?  
- Čítal alebo pozeral som nemravné časopisy, knihy, filmy a programy, internetové 

stránky?  

- Mal som záľubu v nemravné predstavách?  

- Robil som nečisté skutky sám so sebou (sebaukájanie), alebo s inými? Ak áno, 
s kým to bolo? (muž, žena, slobodná(ý), vydatá, ženatý?)  

- Vyvolával som nečisté rozkoše u sebe alebo u iných?  

- Spáchal som hriech smilstva? 

-  Tancoval som zmyselne?  

-  Navádzal som niekoho na hriech nečistoty? 
 

7. Nepokradneš. 
- Uvedomujem si, že všetko je Božie a ja niečo z toho len spravujem? Rešpektoval 

som cudzí majetok?  

- Bol som žičlivý? Bol som „naviazaný” na majetok? 

- Bol som lakomý? Vedel som sa podeliť s inými? 

- Kradol som? V akej hodnote to bolo?  
- Vrátil som alebo nahradil ukradnutú vec?  

- Ponechal som si nájdenú vec?  

- Poškodil som cudzí alebo verejný majetok?  



- Bol som neporiadny vo svojich veciach?  
- Zaobchádzal som šetrne so svojimi a cudzími vecami? 

- Plnil som si svoje povinnosti? Učil som sa svedomito?  

- Bol som lenivý a nepoctivý v práci?  

- Nahováral som niekoho ku krádeži? 
- Kupoval som zbytočnosti?  

- Obľuboval som hazardné hry?  

- Pomohol som chudobným? 
 

8. Nebudeš krivo svedčiť proti svojmu blížnemu 
- Snažil som sa hovoriť pravdu? Prijal som napomenutie?  

- Upozornil som blížneho vtedy, keď to bolo potrebné?  

- Zastal som sa pravdy? Bol som falošný a dvojtvárny?  

- Chvastal som sa? Napodobňoval som falošné idoly? 
- Oklamal som niekoho? Z obavy, hanby, z vyvyšovania?  

- Svedčil som falošne? Krivo som prisahal?  

- Ohováral som? (Rozprával o chybách blížneho) 
- Osočoval som? (Hovoril som nepravdu o blížnom) 
- Ak áno, ospravedlnil som sa a odvolal som to? 

- Bezdôvodne som obviňoval iných?  

- Posudzoval som niekoho? Dodržal som, čo som sľúbil?  
- Hovoril som o iných zle? Zosmiešnil som niekoho?  

- Prezradil som tajomstvo?   

- Podvádzal som v práci, v škole, pri hre?  

- Bol som pyšný, tvrdohlavý, namyslený? 
  

9. Nebudeš žiadostivo túžiť po manželke svojho blížneho. 
 

- Snažil som sa o čistotu svojho srdca a myšlienok?  

- Strážil som svoje zmysly a úmysly?  

- Bolo pre mňa manželstvo posvätnou inštitúciou?  
- Mal som čistý pohľad na iných ľudí? Ako som pestoval čistotu svojich myšlienok a 

citov? Aké boli moje túžby? 

- Ako som ovládal žiadostivosť svojho tela?  
- Posilňoval som si vôľu obetou a sebazáporom? 

- Spáchal som hriech cudzoložstva s (vydatou ženou, ženatým mužom)? 
 

10. Nebudeš žiadostivo túžiť po majetku svojho blížneho  
ani po ničom čo je jeho. 

 

- Dôveroval som Bohu? Príliš som sa strachoval o svoju budúcnosť? Túžil som po 
Božích prisľúbeniach? 

- Veľmi som túžil po veciach? Bohatstve, sláve, obdivu? 
- Bol som umiernený a vedel som sa ovládať? 



- Želal som niekomu zlo? 
- Bol som chamtivý? Závidel som blížnemu? 

Rady, ako sa udržať čistým! 
Vyhýbaj sa príležitostiam, ktoré navodzujú nečisté myšlienky, túžby... 

V pokušení nezostaň sám! Choď medzi ľudí! Tam sa ovládneš. 
Posilňuj vôľu prísnosťou a sebazáporom! 

Ovládaj oči (pohľad), ruky (objatia), túžby (city)... 
Veľa športuj! Platí pravidlo: „Unav telo a  nebudeš mať silu a  čas myslieť na pokušenia 

a následný hriech!“ 
Často pristupuj k sv. spovedi a k sv. prijímaniu.  

Boh ti dá v sviatostiach silu prekonávať pokušenia. 
Utiekaj sa v modlitbe k Panne Márii. Napr.: „pod tvoju ochranu ...“ 

Maj dôveru v spovedníka. Neboj sa s ním rozprávať aj o „ťažkých a citlivých“ 
pokušeniach, hriechoch a problémoch.  

Boh ti cez neho pomôže! 


