
2/4 OBRED SPOVEDI IN SPOVED: SMISEL, KAJ JE POTREBNO (ZA VELJAVNOST) (za domov)

Izraz zakrament sprave je daleč najustreznejši (ostali izrazi zajamejo le določen vidik), zato ga uporabljajmo.
Spoved ni edino sredstvo odpuščanja grehov (krst,  evharistija, večerno kesanje), je pa edini, ki je namenjen 
prav rednemu zdravljenju grehov - ran.
Bog nas ima rad. Spoved ni v prvi vrsti srečanje z našimi grehi, ampak z usmiljenim Očetom.
Kakšna je naša podoba Boga in kakšno podobo Boga posredujemo otrokom? Je to podoba usmiljenega Očeta 
ali je to Bog policaj ali Bog kot "pomoč pri vzgoji" ("Bog bo jezen, če ne pometeš!")
Ne se osredotočiti pri spovedi na greh, ampak, kako to popraviti, izboljšati, poiskati vzroke dejanj; ne le 
posamezne grehe, ampak temeljno naravnanost; ne le dejanja, tudi misli... Iskati vrednote, ki jih želimo 
uresničevati. Uresničiti pravo spreobrnjenje.
Starši! Če vas otroci ne bodo videli (nikoli) se spovedati, jih ne vzgajate (pripravljate) za to skrivnost.
Razlaga petih potrebnih reči za spoved:
1) Kako si izprašamo vest? Najprej prosimo Svetega Duha. Nato lahko premislimo svoje življenje po spovednih 
obrazcih ali po božjih zapovedih ali po cerkvenih zapovedih ali po sedmih glavnih ali da beremo Božjo besedo 
ali po srcu. "Kdor pravi, da nima greha, je lažnik, " trdi sveto pismo.
2) Brez kesanja ni odpuščanja. Kesanje iz ljubezni (ne iz drugih vzrokov) je pogoj za spravo
3) Trdni sklep je del iskrenega kesanja. Če ni v tebi resnične volje zapustiti grešno življenje, ni sprave 
(neveljavna spoved). Dobro je narediti vedno konkreten sklep: kje bom začel...
4) Grehe povem predvsem najtežje; zagotovo pa vse velike ali smrtne (prostovoljno, vedoma in v veliki stvari) 
in sicer povem tudi število in pomembne okoliščine.
Tudi pri obredu zakramenta sprave (dobro je, če je skupna priprava) ima posebno mesto branje Božje besede.
Način zakramenta (za zaveso ali…) izberem sam. Potrebno je glasno pozdraviti, se splošno predstaviti itd.
5) Duhovnik da za pokoro molitev, dobro delo, post, odpoved, miloščino... S pokoro utrjujemo voljo, 
zadoščujemo za grehe, se zdravimo (slabih navad), vadimo v dobrem.
Popraviti škodo pa smo vedno dolžni. To spada k iskrenemu kesanju.

Grešimo, ko ne ubogamo Boga. Natančneje: grešimo, ko ravnamo svobodno, zavestno proti vesti.
Z grehom smo ranjeni mi, pa tudi Cerkev kot skupnost.
Z grehom žalimo Boga (na to preradi pozabljamo), pa tudi ranimo bližnjega in sebe.
Redna spoved je: - mesečna spoved (za tvoj duhovni in moralni - življenjski napredek)

- minimalno nujno: ko se zavedamo velikega greha (cerkvena zapoved: vsaj 1 x letno)

Delo doma:
1) Nadaljevati večerno izpraševanje vesti in preiti na bolj samostojno (tudi že spontano, to je ne po obrazcih, 
ampak prosto iz življenja) izpraševanje vesti. Če torej ugotovimo, da gre izpraševanje vesti z lahkoto in je že 
dovolj utrjen v praksi izpraševanja vesti s pomočjo staršev, poskušajmo prehajati (odvisno od dojemljivosti) 
počasi na čim večjo samostojnost otrok: da si že sam zna izprašati vest, da se sam na to spomni in da zna to 
narediti tudi spontano (brez obrazca) ipd.
2) Cel teden se starši in otroci truditi prositi odpuščanja in odpuščati: starši otrokom, otroci staršem, otroci med 
seboj itd. Kot družina premislite in se pogovorite, kdaj ste drug drugega žalili in se opravičite tistemu, ki ste ga 
prizadeli. (Tudi) otrok tiste, ki jih je prizadel, prosi odpuščanja.
Prošnja za odpuščanje in odpuščanje naj (p)ostane navada vaše družine
3) Otrok se udeleži spokornega bogoslužja za otroke v župniji in se odslej vedno udeležuje spokornih 
bogoslužij za otroke.  Enako počnejo tudi starši in ostali člani družine zase.
4) Otrok naj se nauči ob izpraševanju vesti oblikovati obljube, kako bo vprihodnje boljši; le tako bo vedel, kaj 
pomeni trdni sklep pri (zakramentu) spravi in ga znal konkretizirati
5) Branje svetega pisma in pogovor ob njem: Jezus odpusti prešuštnici: Jn 8,1-11¸ K 396
6) Branje svetega pisma in pogovor ob njem: Služabnik, ki ni maral odpustiti: Mt 18,21-35; K 418; Z 301
7) Branje svetega pisma in pogovor ob njem: Desni razbojnik: Lk 23,39-43; K 461; Z 332; prim. B 86
8) Vsa družina v nedeljo k maši in sodelovati; otrok s starši v prvih klopeh
9) Otrokovo delo dobrosrčnosti (starši naj mu bodo zgled)
10) Pismo Jezusu oziroma vaje v delovnem zvezku: naredijo otroci sami(!) ob pomoči staršev, če je potrebna 
11)  Verski  pogovor:  Starša  posredujeta  otroku  glavne,  otrokovi  starosti  primerne,  poudarke  iz  povzetka 
srečanja, ki sta ga dobila za domov. Taka in podobna vprašanja naj mu pomagata razčistiti: Kaj je greh? Kaj je 
sprava? Kaj je spoved? Kaj je pokora? Kdaj in kolikokrat naj gre k zakramentu sprave? H komu naj gre k 
zakramentu  sprave?  Katere  grehe  naj  pove  pri  zakramentu  sprave?  Ali  lahko  prejme  sv.  obhajilo  brez 



zakramenta sprave? S katerimi grehi naj začne pri zakramentu sprave? In če pri tem kaj pozabi? Pa če pozabi 
spovedni obrazec? (lahko ponovimo spovedni obrazec). Drugič pogovor z otroci o tem, kolikokrat so starši 
pripravljeni  otroku  odpustiti  in  otroci  staršem.  Kolikokrat  je  pripravljen  Jezus  odpustiti?  (glej  priliko  o 
služabniku, ki ni maral odpustiti Mt 18,21-35) Starši in otroci se drug drugemu opravičijo za žalitve, ki so jih 
drug drugemu prizadeli. Skupaj zmolijo: Jagnje Božje (kot pri maši) in očenaš.
Razlaga prilike o služabniku, ki ni maral odpustiti (otroke sprašujemo, če so vse razumeli):
- služabnik ali suženj: tisti, ki služi, dela, delavec, suženj, ki nima nobenih pravil
- kolikokrat odpustiti: sedemdesetkrat sedem krat, to je vedno
- deset tisoč talentov je ogromna vsota, velikanska količina denarja, za katero bi bilo potrebno delati 60 
milijonov delovnih dni
- prodati: Judje so smeli človeka prodati le, če je kaj ukradel
- služabnik je padel pred kralja: počstil ga je, mu izkazal čast in popolno podrejenost, da bo naredil vse, kar bo 
kralj hotel
- sto denarjev: plača delavca, ki jo je dobil za sto delovnih dni fizičnega dela
- mučitelji: tisti, ki so mučili kanovane ljudi (tepli, bičali, se norčevali)
- iz srca odpustiti: v resnici odpustiti, po tihem ne razmišlja, da bi udaril nazaj, bil v srcu jezen, se maščeval, se 
prepiral…
* Primerni odlomki svetega pisma na to temo so še: Prilika o izgubljeni ovci (Lk 15,3-4; K 424; Z 286; B 71), 
Odpuščanje drugim (prim. Mt 6, 9-14), Farizej in cestninar (Lk 18,9-14; Z 263; B 75), Izgubljeni sin (Lk 15,11-
32; K 425; Z 288; B 73)


