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UVODNA BESEDA 

Pozdravljen - Pozdravljena! 

Pred teboj je knjižica s šestnajstimi vzorci, ki ti lahko služijo pri pripravi na spoved. Vsak 

od vzorcev prinaša svoj pristop, svojski način k spraševanju vesti. Izbor vzorcev je velik 

zato, da bi le našel enega, ki ti je bližje trenutni situaciji in čutenju.  

Ko se pripravljaš na spoved, in si sprašuješ vest, bodi pozoren zlasti na to, da ne bo 

priprava le v tem, da mučiš svojo dušo. Naj bo to radostno dejanje, osvobajajoče dejanje 

prepoznavanja svojih napak, slabosti in grehov – katere po zakramentu spovedi izročaš 

Bogu, njegovi ljubezni in odpuščanju. 

Predvsem pa vedno znova prosi Boga za milost modrosti in presojanja v življenju (da bi 

se prav odločal, da bi živel iz Njegove besede in zgleda) ter za milost moči, volje in 

ljubezni izpolniti svoje poslanstvo na tem svetu. 

Naj ne bo greh ovira na poti k Bogu! Greh nas rad potre, zapre same vase, nas oddalji od 

Boga, nam vsili, da menimo, da nismo vredni Boga… to so skušnjave greha. S temi se je 

potrebno boriti z vsemi močmi. Tudi greh naj bo priložnost, da se moj stik z Bogom še bolj 

okrepi, poživi in v ponižnem odpuščanju naj preko spovedi zasije v meni sreča in mir ter 

spoznanje, da je Gospod ob nas!  

Greh izgubi svojo moč, ko je postavljen v Božje roke. Dokler ni, pa muči človeka; mu 

vsiljuje zavest nepopolnosti, zavest nevrednosti, božje oddaljenosti, osamljenosti, 

nesmisla se truditi…. Spoved je način, kako Bogu odpreti srce in tudi preko greha stopiti 

bližje k njemu. Ni Bog težava, mi smo problem – ko zapiramo pot Svobode samemu sebi. 

Za zrelejšo pot (hojo) za Gospodom pa priporočamo uporabo evangeljskih odlomkov. 

Naj nas Božja beseda nagovarja in nas notranje prečiščuje. Naj nas Bog sam po Besedi 

nagovarja, vabi, kliče, daje vedeti, da računa z nami in na nas. Odprto se postavimo 

predenj – z vsem kar smo – otroci, starši, delavci, športniki, študenti, poročeni, samski,  … 

pri delu, športu, sprostitvi, prostem času, stikih z ljudmi, … vse kar živimo vsak dan naj 

stopa v Božjo odrešilno luč in nas prenavlja. 

Naj te Gospod blagoslovi! 
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NA RAZSTAVI 

 

 

 

 

 

 

 

 

Razstava. Na vsaki razstavi je veliko slik, fotografij ali drugih umetniških del. Vsa ta dela 

lahko opazuješ, jih občuduješ in ob njih razmišljaš. 

Danes te povabim, da opraviš svoje spraševanje vesti na način, kot da bi šel na ogled neke 

razstave. Ta današnja  razstava je zelo svojevrstna, posebna. Tu boš našel vseh mogočih 

slik. Zaustavi se pri vsaki od njih in si jih oglej. Ob njih razmisli o svojem načinu življenja. 

Vsaka slika namreč predstavlja nek lik (tip) človeka. 

Skušaj se čim bolj vživeti v izbrane podobe, ob tem pa se vprašaj kakšna je tvoja podobnost 

z narisano podobo. 

 

Začni z ogledom tvoje razstave! 
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Zadnja podoba, ki jo najdeš na današnji razstavi je podoba Jezusa Kristusa. Do sedaj si se 

ob vsaki sliki spraševal o tem koliko si neki sliki (liku) podoben; pred to, poslednjo sliko, pa 

preveri, kako malo si ji podoben. Nadaljuj s svojim spraševanjem vesti v smeri v čem Jezusu 

nisi podoben. Veš, da si povabljen, da bi mu postal čim bolj podoben? Da bi čutil kakor On, 

da bi bil dober kakor On, da bi razmišljal kakor On, da bi deloval (reagiral) kakor On? Koliko 

je tvoje življenje podobno Njegovemu? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prostor za osebne  zapiske, opombe: 
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MOLITEV 

 

Gospod, sprehodil sem se po razstavi, ki ni bila ravno tista, običajna. 

Toliko čudnih slik! 

Vendar če dobro pogledam, Gospod, se mi zdijo te slike le nekoliko domače, znane. 

Da, to so tudi moji portreti! 

Gospod, prosim te za odpuščanje za vse tiste trenutke, ko sem jim bil podoben. 

Proti koncu ogleda te razstave, sem se srečal še s Tvojim obrazom, Gospod. 

Rad bi bil vedno bolj podoben Tebi. 

Vendar se zavedam, da me čaka še dolgo potovanje. 

Pomagaj mi Gospod, da bo moja volja vedno bolj podobna tvoji; 

da bodo moje misli vedno bolj take kot so bile tvoje; 

da bodo moja dejanja – tvoja dejanja. 

Vem, da je to tudi tvoja želja! 

Potrpi z menoj, Gospod, ko stopam po tvoji poti … 

Pomagaj mi, da bi postajal vedno bolj podoben Tebi. 
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DIAGNOZA BOLEZNI: FARIZEJSTVO 

 

 

Iz Lukovega evangelija (Lk 18, 9 -14) 

Nekaterim, ki so zaupali vase, da so pravični, in so zaničevali druge, je povedal tole priliko:  

»Dva človeka sta šla v tempelj molit: eden je bil farizej, drugi cestninar. Farizej se je 

postavil in pri sebi molil takóle: ›Bog, zahvaljujem se ti, da nisem kakor drugi ljudje: 

grabežljivci, krivičniki, prešuštniki ali tudi kakor ta cestninar. Postim se dvakrat na teden 

in desetino dajem od vsega, kar dobim.‹ Cestninar pa je stal daleč proč in še oči ni hotel 

vzdigniti proti nebu, ampak se je tolkel po prsih in govoril: ›Bog, bodi milostljiv meni 

grešniku!‹ 

Povem vam, ta je šel opravičen domov, oni pa ne; kajti vsak, kdor se povišuje, bo ponižan, 

in kdor se ponižuje, bo povišan.«  

  

 

SPRAŠEVANJE VESTI 

 

V tempelj se odpravita farizej in cestninar, da bi tam molila. 

Farizej reče Gospodu: »Poglej kako sem dober, delam…« Tako moli, da bi ga Bog pohvalil. 

Farizej pa se z Gospodom pogovarja drugače: »Gospod imej usmiljenje z menoj 

grešnikom.« Prosi Boga, da bi mu odpustil. 

Na kakšen način moliš ti? Česa prosiš? Premisli in ugotovi ali je tvoja molitev podobna 

farizejevi ali cestninarjevi! 

 

Zdaj je čas, da spoznaš, da si grešil, ko si se obnašal, kot farizej. Ne vem če veš, a obstaja 

bolezen, ki jo imenujemo farizejstvo. Gre za bolezen za katero boleha farizej iz Jezusove 

prilike. Bolezenski znaki te bolezni so zlahka prepoznavni. Danes tudi ti preveri ali so se 

morda znaki te bolezni pojavili tudi pri tebi.  

 

Pri tem si lahko pomagaš s prepoznavanjem naslednjih simptomov: 
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Biti najpravičnejši 

(tip osebe: »kažoči prst«) 

To je nekdo, ki se nikoli ne zmoti in ima vedno prav. Na vsakem 

koraku preži na napake drugih. On pa je nezmotljiv. Kakor hitro 

kdo naredi napako, mora zanjo zvedeti pol sveta. Ni se zmožen 

zamisliti in priznati svoje napake. Ne more razumeti drugih, ko 

naredijo napako. Vedno mora biti on, ki odloča o tem kaj je prav. In 

vedno mora imeti zadnjo besedo. Nikoli ne prizna, da je naredil 

napako.  

 

 

Biti na zunaj lep 

(tip osebe: »zunaj se sveti, znotraj je gnilo«) 

To je nekdo, ki na zunaj blesti, njegova notranjost pa je v 

resnici zatohla. Na zunaj izgleda popoln, a videz vara. 

Njegova zunanjost je popolna prevara. Napravi vse ( si 

izmisli tudi zgodbice), da se v javnosti pokaže v lepi luči, 

da bi mu ploskali. Naredi vse za to, da bi bil deležen 

pohvale.  

 

 

 

Biti najboljši 

(tip osebe: »iskanje prvih mest«) 

Gre za osebo, ki hoče biti vedno prvi in najboljši. Meni, da so drugi 

ničvredni ali vsaj manjvredni. Vedno tekmuje in se primerja z 

drugimi. V vsakem vidi tekmeca. Želi si, da bi stvari šle njemu 

dobro, drugim pa slabo. Razjeda ga zavist. 
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Biti oseba, ki nikdar nima časa 

(tip osebe: »ni časa za postanek«) 

Je tisti, ki je vedno pre-zaposlen in zato nima časa pomagati 

drugim. Vedno ima pripravljeno opravičilo, da se lahko umakne 

stran od dela.  

 

 

 Biti prevzeten 

(tip osebe: »non plus ultra« oz. »ne preko sebe«) 

Je oseba, ki na druge gleda z viška. Bližnji so zanj kot nekakšni keglji, 

z njimi dela kar hoče. Je mogočen in želi gospodariti. Je tisti z visokim 

»petelinjim grebenom«, je tisti, ki želi postavljati »zakone«, ki jih 

morajo drugi izpolnjevati. Želi si, da bi ga drugi vedno ubogali. 

 

 

 

 

Biti vedno v središču pozornosti 

(tip osebe: »išče pozdrave na trgu«) 

Naredi vse, da bi mu ploskali in ga prepoznali. Vse kar dela, 

dela zato, da bi ga drugi videli ter mu rekli »kako si dober, 

priden«.  

 

Biti oseba, ki prelaga bremena na druge 

(tip osebe: »vzemi ti«)   

To je tip osebe, ki prelaga svoje breme na ramena drugih. 

Rad naredi vse v svoji moči, da svoje zadolžitve in napake 

prenaša na druge.  
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Biti človek, ki izkorišča 

(tip osebe: »parazit na delu«) 

Živi na račun drugih. Ne dela nič. Pusti se streči. In godrnja češ, da je 

vse narobe. 

 

 

 

Biti napuhnjena, bahava oseba 

(tip osebe: »iz niča naredi največjo zadevo«) 

Oseba, ki je dober govornik. Zna dobro sukati jezik in veliko govori, a  v 

resnici ne naredi ničesar. Toliko besed, nasvetov, načrtov,… vendar, ko 

je treba kaj uresničiti in udejanjiti ni nič. 

 

 

Biti osebe, ki druge označuje   

(tip osebe: »drugim lepi etikete«) 

To je oseba, ki drugim nadeva vzdevke .Včasih žali, tepta, 

prizadene druge. Ne zna spoštovati, ceniti drugih.   

 

 

Biti človek z motom: zakaj bi se spotil! 

(tip osebe: »narediti čim manj od možnega«) 

Je tisti, ki je kruh, čeprav si ga ni zaslužil. Čas beži on pa še 

vedno stoji križem rok. Spi. Bog ne daj, da bi upognil hrbet, da 

bi se potrudil, da bi naredil kaj iz sebe in svojega življenja.  
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Biti zamerljiv 

(tip osebe: »takoj se užalim«) 

Na račun tega tipa osebe se ne sme reči nič, ker se takoj užali. 

Taka oseba kritike ne sprejema. Kakor hitro je izzvana, ima takoj 

pripombe na račun drugih. Težko pozabi, odpusti. 

 

 

Biti preračunljiv 

(tip osebe: »vse preračunati za naprej in nazaj) 

Vse preračuna, kar da in kar prejme. Bog varuj, narediti kaj več 

kot je bilo rečeno. Bog varuj, narediti kaj zastonj. To je hladna 

oseba, ki nima navdušenja za nič. Pomembno je le, da je vse 

na mestu, urejeno, pospravljeno, ….  

 

 

MOLITEV 

Gospod, spominjam se tistega starejšega brata, 

noče napraviti slavja, ko se mlajši brat vrne domov.  

Misli, da je bil vedno zvest in da je vse naredil do pikice natančno. 

In meni, da mora Oče dajati na bazi tega, kar je nekdo naredil in zaslužil.  

In končno tisti farizeji so kot starejši brat. 

Mislijo, da so pravični, dobri in popolni ter zato zaslužni pred Bogom. 

In tudi jaz tvegam, da sem ravno tak. 

Kot oni tudi jaz mislim, da sem dober poln zaslug. 

Primerjam se in sodim z veliko lahkoto. 

Gospod odpusti mi in me spremeni. 

Napravi, bom odkril kako me imaš ti rad, vendar ne zato,  

ker sem dober in imam veliko zaslug. 

Ti me imaš rad, ker si ti dober in tako imaš rad vse ljudi. 
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PRED KRIŽANIM 

 

Iz Markovega evangelija (Mr 15,33-41) 

 

Ko je prišla šesta ura, se je stemnilo po vsej deželi do devete 

ure.  

Ob deveti uri pa je Jezus zavpil z močnim glasom: »Eloí, Eloí, 

lemá sabahtáni?« kar v prevodu pomeni: »Moj Bog, moj Bog, 

zakaj si me zapustil?«  

Ko so nekateri, ki so stali zraven, to slišali, so govorili: »Glejte, 

Elija kliče!«  

Nekdo je pritekel in napojil gobo s kisom, jo nataknil na trst in mu 

ponujal piti z besedami: »Pustite, poglejmo, ali bo prišel Elija in ga snel.« 

Jezus pa je zaklical z močnim glasom in izdihnil. 

In zagrinjalo v templju se je pretrgalo na dvoje od vrha do tal.  

Ko je stotnik, ki je stal nasproti Jezusu, videl, da je tako izdihnil, je rekel: »Resnično, ta 

človek je bil Božji Sin.«  

Bilo je tudi nekaj žená, ki so gledale od daleč; med njimi Marija Magdalena, Marija, mati 

Jakoba mlajšega in Jozéja, ter Salóma, ki so ga spremljale, ko je bil v Galileji, in mu 

stregle, in še veliko drugih, ki so prišle z njim v Jeruzalem. 

 

 

SPRAŠEVANJE VESTI 

 

Predlagam, da se postaviš pred križ. Lahko greš v cerkev ali pa se postaviš pred križ, ki ga 

imaš doma. Zazri se v križ. Ob pogledu nanj si počasi izprašaj vest.  
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1. ROKE 

Roke so prebodene od žebljev. A so odprte, razširjene. Vse življenje so 

se razdajale; vse do zadnjega diha. To so roke, ki so naredile toliko 

dobrega: od majhnega so se navadile delati, potem so ozdravljale, 

objemale, sprejemale, blagoslavljale, ... 

Kakšne pa so tvoje roke? So na enak način prebodene? Znaš biti 

radodaren? Ali pa so tvoje roke podobne rokam apostola Juda, ki so 

le grabile, čakale da jim je nekaj podarjeno? Znaš ponuditi odprto dlan svojemu 

bližnjemu? Ponudiš kdaj roko in si pripravljen pomagati? So tvoje roke vajene dela, tako 

kot so bile Gospodove? Stojiš večkrat križem rok? Si dogovoren do zaupanega dela in 

dolžnosti? Se ljudje lahko zanesejo nate? 

 

2. NOGE 

Noge so pribite in fiksirane. Koliko različnih poti so te noge nekoč prehodile? 

Jezus je naredil veliko poti, s komerkoli… Vedno je izpolnjeval očetovo voljo; pri 

trudu se do zadnjega ni zaustavil.  

Ozri se na tvoje noge! Sledijo duhovni poti, ki jo je prehodil Jezus? Omahuješ na poti 

dobrega, plemenitega, tistega, kar je Jezus postavil v središče njegovega življenja: biti 

človek za druge? Se trudiš živeti po poti evangelija, vere, molitve? Skrbiš za svojo 

duhovno rast, poglobitev, za duhovno napredovanje – pot odraslosti? Kateri so tvoji 

pogosti padci na tej poti? Ko včasih hoja za Gospodom postane težka, stisneš zobe in 

nadaljuješ ali hitro popustiš in obnemoreš? 

 

3. USTA 

Suha, žejna usta! Ponujen jim je kis, preko njega začutijo vso 

grenkobo osamljenosti, strtosti… Kljub vsemu, kljub bolečini,  pa 

iz teh ust prihajajo besede molitve in odpuščanja. Gospodova usta 

so vedno  oznanjevala božje kraljestvo, učila, izgovarjala besede 

večnega življenja, govorila resnico ter tolikokrat besede tolažbe. 

Kakšna so tvoja usta? Kakšne so besede, ki jih izgovarjaš? So tvoje 

besede vzpodbudne in gradijo (dajejo upanje, dvigujejo), ali pa  so 

to večkrat le besede s katerimi želiš vzbujati pozornost? Ali po tvojih ustih prihajajo 

besede žaljenja, opravljanja, obrekovanja? Izgovarjajo kletvine? Najdeš načina, da s 

tvojimi besedami in dejanji slaviš Boga; da drugi preko tvojih besed slutijo Boga? Znaš 

odpustiti, pozabiti? Znaš z besedami potolažiti bližnjega? Kdaj stresaš svojo jezo na 

bližnjega?   
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4. OČI 

Jezusove oči so obrnjene k Očetu, hkrati pa tudi na 

nas, ljudi (navzgor, navzdol). Preda se Očetovi volji; 

gleda na tiste, ki ga križajo in jim odpušča. Jezusov 

pogled je pronicljiv; Jezus vidi v človeka, v njegovo 

srce. Zaznal je, kdo ga ima rad in kdo ne, a kljub 

temu ni nikdar obsojal  

Kam so usmerjene tvoje oči? Se trudijo videti celostno podobo bližnjih ali vidijo le slabo in 

negativno (pomanjkljivo) pri drugem? Koliko se trudiš resnično spoznati svojega 

bližnjega? Znaš ceniti njegove dobre lastnosti? Obsojaš drugega, sodiš? Si pripravljen 

priznati svojo napako ali skušaš za svoje napake okriviti drugega? Vidiš potrebe drugih ali 

pa je tvoj pogled zazrt le vase? 

 

5. SRCE 

Srce prebodeno s sulico. To prebodeno srce, iz katerega tečeta kri in 

voda, je polno ljubezni. Je srce, ki se daruje, podarja za vsakega od nas. 

Je srce, ki čuti in ljubi vsakogar. 

Kakšno je tvoje srce? Je tako ljubeče kot Jezusovo? S kakšnimi občutki je 

napolnjeno tvoje srce? Nosiš v sebi veliko ljubezni? Znaš biti dobrotljiv, 

spoštljiv in plemenit? 

 

Besede flamskega govorečega križa 

Leta 1623 je flamski križ spregovoril takole: 

 

Jaz sem Luč, a vi me ne vidite. 

Jaz sem Pot, a vi mi ne sledite. 

Jaz sem Resnica, a vi mi ne verjamete. 

Jaz sem Življenje, a vi me ne iščete. 

Jaz sem Učitelj, a vi me ne poslušate. 

Jaz sem Vodja, a vi me ne ubogate. 

Jaz sem vaš Bog, a vi me ne molite. 



16 
 

Jaz sem vaš Prijatelj, a vi me ne ljubite. 

Če ste nesrečni me ne obtožujte. 

 

 

Pred križem poslušaj te besede, ki so danes tebi namenjene  

nato nadaljuj z izpraševanjem vesti. 

 

Duša Kristusova, posveti me. 

Telo Kristusovo, zveličaj me. 

Kri Kristusova, napoji me. 

Voda s strani Kristusove, operi me. 

Trpljenje Kristusovo, utrdi me. 

O, dobri Jezus, usliši me. 

V svoje rane sprejmi me. 

Od tebe se ločiti, ne pusti me. 

Pred hudim sovražnikom, brani me, 

ob uri moje smrti, pokliči me. 

In k tebi priti, pusti me, 

da bom s tvojimi svetniki hvalil te 

na vekov veke. Amen. 
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O SINU NA KATEREGA JE NEBEŠKI OČE PONOSEN 

 

Berilo iz knjige Pregovorov: (Prg 6,16-19) 

Šest reči sovraži GOSPOD, 

sedem se jih gnusi njegovi duši:   

prevzetne oči, lažniv jezik 

in roke, ki prelivajo kri poštenega, 

srce, ki kuje zle naklepe, 

noge, ki se spuščajo v tek za hudobijo, 

kriva priča, ki govori laži, 

in kdor seje prepire med brate. 

 

 

SPRAŠEVANJE VESTI 

 

»Srečko ti!«, to je fraza, ki jo nekateri pogosto uporabljajo. Zate, kot kristjana, taka fraza 

ne bi smela obstajati. Pač pa bi za kristjana morala obstajati fraza: »Poglej koliko darov 

imaš, res si lahko srečen!« Nebeški Oče je tisti, ki nam vse te darove in talente naklanja v 

svoji dobroti. Ob tem pa se lahko kar takoj vprašaš: ali se zavedaš, da si od Očeta ljubljeni 

sin? Znaš to pokazati tudi navzven,  s svojo hvaležnostjo? 

Žal smo vsi velikokrat podobni otrokom, ki tako hitro spreminjajo svoja mnenja (posebno 

pubertetniki). Ob tem se lahko vprašaš: je naš Oče, ki je v nebesih, lahko ponosen name? 

Bi se ta Oče boril zate; bi bil ponosen na takega sina; bi mu na vsak način skušal pomagati…? 

Ali pa si sin, ki Očetu povzroča žalost? 

Še enkrat preberi zgornje besedilo iz knjige Pregovorov. Poglej in premisli, kaj je tisto kar 

Bog sovraži, kaj je tisto kar se mu gnusi?    
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Tu je šest stvari, celo sedem, ki jih Bog sovraži: 

 

PREVZETNE OČI 

 

to so oči, ki na druge gledajo s prezirom in jih ponižujejo; so oči, ki želijo drugim slabo; so 

oči, ki hočejo vedno uveljavljati svoj prav; so oči, ki so znamenje poviševanja nad drugimi 

– biti stopnico višji od drugih… 

 

LAŽNIV JEZIK 

 

je jezik, ki govori in razširja laži in neresnice; jezik, ki podpira goljufijo; je jezik, ki ni čist… 

 

ROKE, KI PRELIVAJO KRI POŠTENEGA 

 

to so roke, ki »jemljejo življenje«, ne le na način, da ubijajo, pač 

pa še drugače: poslužujejo se nasilja in počenjajo zlo;  kradejo… 

to so roke, ki izkoriščajo slabotnega (šibkega) in nedolžnega; to 

so roke strahopetneža, ki se znaša nad slabotnimi; so roke, ki 

nepravično obtožujejo druge in se umikajo v ozadje – so kot 

strelovod, v katerega udari strela, nastradajo pa drugi za 

njegove napake…. 
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SRCE, KI KUJE ZLE NAKLEPE 

 

to je srce, ki načrtuje, kako delati slabo in išče najboljšo pot za dosego 

tega. Namesto srca, ki bi nosilo v sebi dobroto in dobre namene, se tu 

srečujemo s srcem, ki je polno slabih želja.  

Lahko je to slabo načrtovano kot odgovor na slabo, ki sem ga bil deležen od drugih 

(maščevanje); ali pa je to načrtno slabo delo storjeno z namenom drugega prizadeti. Je tudi 

srce, ki se hoče izogniti naporu in se sprašuje kako živeti čim bolj udobneje. 

Večkrat je v slabe načrte srca vključen še kdo drug; delati slabo še ne pomeni – biti 

pobudnik slabega – lahko si le »nemočen« opazovalec, ali stojiš ob strani, ko se dogaja 

slabo in nič ne rečeš, nič ne narediš…držiš vrečo tatu…. 

 

 

NOGE, KI SE SPUŠČAJO V TEK ZA HUDOBIJO 

 

to so noge, ki uživajo na slabi poti in vztrajajo v slabem (se nočejo 

spreobrniti). Tam kjer bi nujno  morale biti nosilke dobrega in lepega, 

postanejo nosilke slabega. Je kaj takšnega v tvojem življenju, kar hočeš 

na vsak način doseči, imeti, videti, zadovoljiti, … ne glede na posledice, 

ne glede na to, koliko te bo »stalo« ? 

 

 

KRIVA PRIČA, KI GOVORI LAŽI 

 

to so ljudje, ki naredijo vse, da bi prizadeli, uničili in 

omadeževali druge. To so ljudje, ki nastavljajo pasti, da bi se 

nekdo spodtaknil in padel; ki govorijo neresnične stvari o 

drugih, ki mečejo blato na druge, ki si izmišljajo obrekljive 

zgodbe … 
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KDOR SEJE PREPIRE MED BRATE 

 

Taka dejanja Bog najbolj sovraži. Če imamo namreč 

skupnega Očeta, smo med seboj vsi bratje. Kljub 

vsemu pa se najde kdo, ki seje prepir. Kako razumem 

druge: so to moji možni prijatelji, ali možni sovražniki? 

Kako se obnašam do drugih? 

 

 

 

 

MOLITEV 

 

Rad bi šel po tvojih stopinjah, Oče. 

Grešil sem, zelo grešil. 

Dobro vem, ponovno sem bil sin na katerega ne moreš biti ponosen. 

Priznavam, da se premalo zavedam vseh tvojih darov 

in da premalo v sebi gojim hvaležnost za vse to! 

Ponovno, Oče, te prosim odpuščanja. 

Ti sovražiš ravno tisto, kar sem sam zagrešil; 

vem pa, da ne sovražiš tistega, ki je grešil. 

Zate bom, kljub vsej teži, ki jo nosim na svojih plečih, vedno tvoj sin. 

Danes stojim pred teboj in te z ljubečim srcem prosim, 

da bi vedno bolj postajal sin, nad katerim bi Ti lahko bil vesel. 
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OPAZOVALNICA TVOJEGA IZRAŽANJA 

 

Vstopi v svoja usta in poglej kaj vse prihaja iz njih. Premisli kako govoriš! 

 

 

PREKLINJEVALEC 

2 Mz 20,7 

Ne izgovarjaj po nemarnem imena GOSPODA, svojega Boga, kajti GOSPOD 

ne bo pustil brez kazni tistega, ki po nemarnem izgovarja njegovo ime! 

 

Prihajajo iz tvojih ust besede, ki so usmerjene proti Bogu? Si kdaj preklinjal? Si se kdaj sploh 

resno vprašal kaj pomeni preklinjati? Si kdaj preklinjal mogoče samo zato, ker si se 

zadrževal v določeni družbi, ali pa ker si hotel posnemati odrasle, da bi tudi izgledal 

odraslo? Si se jezil in svojo jezo stresal v kletev, usmerjeno proti Bogu? Kako odreagiraš, ko 

slišiš koga, ki preklinja? Si sposoben tistega, ki preklinja opomniti na njegovo neprimerno 

govorjenje? 

 

 

KLEPETULJA  

Sir 20,7 

Moder človek bo do pravega trenutka molčal, 

bahač in bedak pa bosta pravi trenutek zapravila.  

 

Kaj prihaja iz tvojih ust? Usta imamo zato, da z njimi govorimo – toda ali je vedno na mestu 

govorjenje? Si klepetulja, ki vedno vrti svoj jeziček, brez pomisleka na to kaj govoriš in širiš 

na okrog? Ali se tvoje govorjenje ustavlja predvsem na drugih ljudeh in o drugih ljudeh? Si 

tudi ti tak, da preveč govoriš in ne znaš ceniti trenutkov tišine? Po navadi drži rek: »govoriti 
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zna tisti, ki zna poslušati!« So v tvojem življenju časi, ko prevladuje tišina in zbranost; ali pa 

si podoben nekomu, ki hoče vedno govoriti, tudi takrat, ko bi bila tišina zelo na mestu? 

Potrudi se za dosego naslednjega  navodila: imej ena usta in dvoje ušes! Pomeni, da je 

potrebno dva krat toliko poslušati kot govoriti. 

Si človek, ki prenaša govorice? Si kot komar, ki zvečer pride iz skrivališča in leta naokrog ter 

išče hrane za preživetje? 

Si človek »velikih ust« (trobilo) ki zna veliko povedati, ko pa bi bilo potrebno kaj storiti 

umolkneš in se umakneš? 

 

 

USTA KI »BRUHAJO«   

Prg 13,3 

Kdor pazi na svoja usta, ohranja življenje, 

kdor pa razteza svoje ustnice, mu grozi poguba.  

 

Ko odpreš usta, ko govoriš, kakšne besede prihajajo iz njih? Ozri na tvoje govorjenje in 

poglej kakšno je! Si kulturen v svojem izražanju ali pa tvoja usta širijo nekulturno govorico? 

Kako je, ko drugi poslušajo tvoje govorjenje? Kako se ob tem počutijo? 

Vso se v tvoj besedni zaklad vrinile nekatere besede, ki tja ne spadajo; kaj si do sedaj naredil 

zato, da bi se jih rešil? Meniš da boš preko vulgarnih besed tudi sam postal bolj odrasel 

(bolj podoben odraslim)? 

Si človek, ki hitro prevzema govorico in načine izražanja kakšnega posameznika ali skupine, 

ki se razglaša za odraslega, svobodnjaškega, naprednjaškega? 

Znaš govoriti uglajeno in z okusom za situacijo? Znaš najti pravo besedo v pravem trenutku; 

besedo, ki bi povedala stvari tako kot bi jih bilo potrebno povedati? 
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BOMBARDER 

Prg 10,20-21 

Jezik pravičnega je izbrano srebro, 

srce krivičnih je komajda kaj.  

Ustnice pravičnega jih hranijo veliko, 

bedaki pa mrjo, ker jim manjka razumnost.  

 

Sir 5,11 

Bodi hiter za poslušanje, 

odgovarjaj pa premišljeno.  

 

Sir 28,17 

Udarec s šibo naredi krvavo marogo, 

udarec jezika pa bo polomil kosti.  

 

Sir 28,24-26 

Glej, da boš svoj vinograd ogradil s trnjem! 

Dobro zakleni svoje srebro in zlato,  

naredi za svoje besede tehtnico in utež, 

naredi za svoja usta vrata in zapah.  

Pazi, da ne spodrsneš zaradi jezika, 

da ne padeš pred človekom, ki te čaka v zasedi!  

 

Ef 4,29 

Nobena umazana beseda naj ne pride iz vaših ust, marveč le dobra, da bi bila ob potrebi v 

izgrajevanje, da bi podelila milost tistim, ki poslušajo.  

 

Na začetku se najprej skušaj spomniti pogovorov, ki jih imaš s svojimi prijatelji! Potem pa 

premisli: 
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o ali iz tvojih ust izhajajo besede, ki podcenjujejo (ali si komu dal vzdevek… ali se 

zavedaš, da lahko ravno s takimi besedami ranimo človeka?). Kako se obnašaš, ko v 

sebi kuhaš jezo in moraš z nekom govoriti? (kako izražaš svojo jezo) Ko govoriš: si mil 

in sprejemajoč ali tak, da rad zabijaš nazaj in sodiš? 

o Kako odreagiraš na to, ko te nekdo hoče popraviti v čem – korigirati tvoje mišljenje 

ali izražanje (kot te nekdo opozori)? Poslušaš njegove razloge in jih skušaš razumeti 

– ali pa iz tvojih ust pride cel kup besed, ki prizadenejo tvojega sogovornika? 

o Imaš usta, ki jih varno čuva ključavnica? Pomeni, ali znaš umolkniti v pravem 

trenutku in se zadržati? 

o Ali iz tvojih usta prihajajo tudi besede pohvale, hvaležnosti, spoštovanja,…? 

o Kakšne so tvoje besede: gradijo ali bolj rušijo; so bolj naravnane k spodbujanju in k 

temu, da kaj dobrega zraste in se razvije? Ali besede, ki izhajajo iz tvojih ust dobro 

denejo tistim, ki  te poslušajo? 

 

 

OBSOJEVALEC– puščice sojenja 

 

Jak 4,11-12 

Bratje, ne govorite drug proti drugemu! Kdor govori proti bratu ali 

svojega brata obsoja, obrekuje postavo in obsoja postavo. Če pa 

obsojaš postavo, nisi uresničevalec postave, ampak sodnik. 

Zakonodajalec in sodnik je eden, tisti, ki lahko reši in pogubi. Kdo pa 

si ti, ki obsojaš bližnjega?  

 

Še enkrat si živo postavi pred oči tvoje pogovore s prijatelji, sošolci, domačimi… in premisli: 

 

o rad govoriš o slabostih drugih; jih rad postavljaš v slabo luč, lahko tako daleč, da si o 

njih celo kaj slabega izmisliš? 
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o si govoril sicer resnične stvari o neki osebi drugim, toda s slabim namenom – da bi 

očrnil tisto osebo? 

o sodiš svoje bližnje? 

o si tak, da raznašaš govorice? 

 

 

LAŽNIVEC 

 

Sir 28,13 

Podpihovalca in hinavca prekolnite, 

taki so namreč pogubili veliko ljudi, ki so živeli v miru.   

 

Sir 20,24-26 

Grd madež na človeku je laž; 

stalno je v ustih nevzgojenih.  

Lažniv človek ima nesramen značaj 

in njegova sramota je stalno z njim.  

 

Sir 5,6 

Ne reci: »Njegovo usmiljenje je veliko, 

odpustil bo množico mojih grehov.« 

Pri njem sta namreč usmiljenje in jeza 

in na grešnike se bo spustil njegov srd.  

 

o ali se v svojem govorjenju pogosto poslužuješ laži? 

o lažeš, da bi sam izpadel bolje? 

o govoriš vedno resnico in celo resnico, ali pa poveš le delček, ker ti je ostalo v škodo? 

o menjuješ karte med igro? 
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o ali si podoben lažnivcu, ki ima pogosto dva obraza: enega, ki kaže na zunaj, drugega 

pa tistega, ki je v resnici? 

o So tvoja usta pot do tvoje notranjosti, ali pa so le izraz hlinjenja (igranja)? Ali se imaš 

za človeka, ki je prosojen in čist; ki ne skriva stvari, ki je iskren in ki se ne norčuje iz 

drugih? 

 

 

 

USTA LOČENA OD SRCA 

 

Iz 29,13 

In Gospod je rekel: to ljudstvo prihaja naproti le s svojimi usti in me časti 

le s svojimi ustnicami, njegovo srce pa je daleč od mene … 

 

Ko govoriš – ali se obračaš stran od ljudi? Ali se to dogaja tudi v molitvi (se obrneš od Boga)? 

Pomisli torej, kako je s tvojimi besedami ko moliš in ko si pri maši! 

 

o pri maši, ko je čas za poslušanje: ali takrat odpiraš svoja usta (npr. klepetaš s 

prijateljem)? V času, ki je namenjen za sodelovanje – ali takrat sodeluješ ali pa držiš 

svoja usta zaprta? 

o Kako se udeležuješ maše (sodeluješ?), kako odgovarjaš, kako poješ? 

o Besede, ki jih izrekaš v molitvah – ali te resnično prihajajo iz tvojega srca? 

o So tvoje ustnice v sozvočju s srcem? Ko moliš: so tvoje besede puhle in prazne; take, 

ki so izraz le formalnosti (jih govoriš, ker jih je pač treba ...obrazci!)? 

o Ali za tvojimi besedami stoji odprto srce; srce, ki išče in se odpira za resen stik z 

Jezusom Kristusom? 
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GODRNJAČ 

 

 

Ps 51,17 

Gospod, odpri moje ustnice, 

in moja usta bodo oznanjala tvojo hvalo. 

 

Ef 5,19-20 

Nagovarjajte se s psalmi, hvalnicami in z duhovnimi pesmimi, ko v svojem srcu prepevate 

in slavite Gospoda.  V imenu našega Gospoda Jezusa Kristusa se nenehoma zahvaljujte 

Bogu Očetu za vse.  

 

o Prihajajo iz tvojih ust besede hvaležnosti in zahvaljevanja ljudem in Bogu? Ali pa so 

to največkrat le besede toženja, žalosti, protestiranja, upornosti- kakor da ne bi v 

življenju nikoli ničesar dobrega prejel? 

o Se pogosto stvarem posmehuješ in živiš na račun negodovanja in godrnjanja? Si kdaj 

zadovoljen? Ali pa vedno le kritiziraš in izražaš svoje nezadovoljstvo? 

o Si človek, ki je vesel in zna biti zadovoljen; ali pa vedno vidiš le stvari, ki ne tečejo 

tako kot bi morale – in celo za to zvračaš lastno krivdo na druge? 
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MOLITEV 

 

Gospod, vse to pogosto visi nad mojo glavo. 

Težko je sprejeti vso to popotnico in jo nositi na svojih ramah. 

To je popotnica, ki sem si jo naložil predvsem s svojim jezikom. 

Gospod, čutim se nemočnega in večkrat se sam sebi gnusim. 

Gospod rad bi se ti zahvalil za to, da lahko govorim. 

Hvala za usta, ker lahko preko njih sklepam nova poznanstva in poglabljam svojo vero. 

Rad pa bi te prosil,  

da mi odpustiš vse tiste trenutke, ko sem usta zlorabljal za slabo. 

Odpusti, Gospod,  

ker včasih preveč govorim in postajam brbljav ter pozabljam da je potrebno poslušati. 

Odpusti mi, Gospod,  

ko iz mojih ust prihajajo besede slabega, 

posebej pa še takrat ko te slabe misli, dejanja in besede usmerjam proti svojim najbližjim. 

Odpusti mi, Gospod,   

za vse trenutke, ko gojim dvoličnost. 

Prosim te,  

naredi moja usta in moje misli take, da bodo nosilke dobrega, lepega in življenja.  

Pomagaj mi, da to lepoto uporabim v odnosu do Tebe in svojih najbližjih. 
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OB DESETIH BOŽJIH ZAPOVEDIH 

 

Uvodna zgodba:  

Oče je opazoval svojega otroka, ki je skušal premakniti zelo težak cvetlični lonec z rožami. 

Mali se je napenjal, sopihal, godrnjal, a kljub vsemu posode ni premaknil niti za milimeter. 

»Si uporabil prav vse moči?«, ga je povprašal oče. »Da,« je odvrnil otrok. »Ne bo držalo,« 

mu je odgovoril oče, »mene namreč še nisi prosil za pomoč.« 

Nauk zgodbe: ko je govora o spovedi večkrat tarnamo, da gre za vedno iste grehe, napake 

in slabosti. Vprašaj pa se danes kolikokrat si resno vzel spoved (da si po njej naredili vse kar 

je v tvoji moči, da se določene stvari ne bi več ponavljale), in ali si že v življenju zaslutili, da 

brez božje pomoči stvari ne bodo tekle tako, kot bi morale teči.  

 

UVOD: Bistvo spokornosti je nov sproščen življenjski zagon za dobro. Seveda pa spada k 

spokornosti tudi to, da v poštenem obračunu za nazaj, z zaupanjem položimo svojo 

preteklost v božje roke. Bog ne zna zameriti, in tudi nobena krivda zanj ni ovira, da bi naše 

življenje ne imelo odprtih svetlih obzorij.  

Zato je pri spokornosti za mladega človeka najvažnejše to, da si na temelju grenkih 

življenjskih izkušenj, pred Bogom nabere novega poguma, novega poleta, globlje zavesti 

in odkrije nove perspektive svetlih obzorij za današnji in jutrišnji dan.  

Človek se nikoli ne spremeni samo preko lepih želja in dobrih namenov, ampak tako, da se 

zavzeto in disciplinirano loti dejavnosti, ki mu bodo pomagale, da se začne spreminjati v 

boljšega človeka. Drugo, kar moramo storiti, če hočemo napredovati in se obrniti v boljšo 

smer kot do sedaj,  je to, da se povežemo z ljudmi, ki si prizadevajo za podobne cilje: to 

je- za bolj človeško in poglobljeno krščansko življenje.  

 

 

 



30 
 

Spraševanje vesti 

 

Deset Božjih zapovedi služi kristjanu kot osnovni kompas na poti življenja, dopolnjen z 

Jezusovimi blagri. Danes ob besedilu desetih božjih zapovedi poglejmo v svoje srce in si 

priznajmo svojo grešnost – vendar ne kot priložnost, da postanemo pesimisti, pač pa kot 

možnost, da rastemo, se okrepimo, očistimo in napredujemo. Prosimo, na začetku tega 

spraševanja vesti, Boga naj nam sedaj stoji z blago roko Svetega Duha ob strani, da bomo 

odkrili sebe, takšne kakršni smo.    

 

VERUJ V ENEGA BOGA: komu posvečam svoj čas: televizija, telefon, 

računalnik-internet; koliko molim; kako molim: samo prosim, se 

znam zahvaljevati?; zaupam Bogu ali se raje zatekam k horoskopu, 

vedeževanju…; koliko se trudim, da bi se »poučil« o resnicah, ki jih 

zagovarja Cerkev; koliko berem verski tisk, se izobražujem na 

verskem področju; ali redno opravljam pregled dneva (spraševanje vesti); kako je z 

rednostjo spovedi – če je neredna ali le 1-2x letno se vprašaj zakaj je tako… ? 

 

NE SKRUNI BOŽJEGA IMENA: kakšno je moje govorjenje – 

preklinjanje; ali moja usta spregovore tudi o Bogu; kako 

sprejemam druge ljudi; kaj o njih mislim, govorim…; ali po 

nepotrebnem izgovarjam Božje ime ali imena svetnikov; … 

sem komu s svojim govorjenjem odvzel dobro ime? 

 

POSVEČUJ GOSPODOV DAN: moj odnos do nedelje, 

maše: se nanjo pripravim – vsaj tako, da si izberem nek 

namen za obisk in molitve pri maši; moj odnos do ostalih 

zakramentov npr. obhajila: ga vredno prejemam (je 

moje življenje v skladu s tem, da se srečam z Gospodom?), si vzamem čas za tišino in stik z 
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Gospodom, ki sem ga prejel pod podobo evharističnega kruha; živim svojo poklicanost iz 

birme, kakšno je moje sodelovanje pri maši (izražam tudi na zunaj globok odnos do 

skrivnosti Božje prisotnosti – ali pa je to le rutina), kakšen je moj odnos do družinskega 

kosila, sprostitve…) 

 

SPOŠTUJ OČETA IN MATER DA BOŠ DOLGO ŽIVEL IN TI BO DOBRO 

NA ZEMLJI: naša družina: kje so stvari boleče, koliko sem sam vzrok 

takemu stanju; ali nosim v sebi kakšne globoke rane v odnosu do 

svojih domačih – nekaj, kar pogojuje moje življenje; koliko sem 

dejavno vključen v življenje svoje družine – to se konkretno vidi v 

pomoči doma; znam biti pozoren in vljuden tudi takrat, ko sem napet in razdražljiv; znam 

izreči besedo hvala; …? 

 

NE UBIJAJ: ubijati fizično; ubiti z besedo – koliko pustim tudi drugim, 

da pridejo do besede; jih skušam razumeti in jih ne obsojam; kakšen je 

moj odnos do: telesa (skrb za zdravo življenje), kajenja, popivanja, 

ponočevanja; kakšna je moja družba: katere vrednote zastopa – so te 

vrednote v skladu z zapovedjo ne ubijaj in v skladu s prepričanjem, ki 

ga pričakuje Cerkev od kristjana?   

 

NE NEČISTUJ: kako skrbim za svojo čistost v mislih, besedah 

in dejanjih – mnenja o drugih, predstave o drugih ljudeh, 

razvrščanje in opredeljevanje kdo je kdo in kakšen je; kakšen 

je moj odnos do nasprotnega spola, če imam dekle ali fanta 

– kako gradiva najin odnos, na čem, je vrednota čistosti tudi najina vrednota; kako je z 

mojim (ali najinim) odnosom do spolnosti; ali se odločam za ogled filmov in revij, za katere 

vem, da vsebujejo pornografske prizore; ali je moj odnos do spolnosti zavit v egoizem – 

vprašanje samozadovoljevanja, kakšen je moj odnos do opolzkih vicev, kakšno podobo 
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človeka pravzaprav nosim med ljudi s katerimi živim – kdo je človek, v čem je njegova 

veličina,   …? 

 

NE KRADI: ne gre le za denar, stvari; tudi za to, kar mnogokrat gre mimo 

nas in štejemo za majhne stvari: papir v šoli, telefon na račun firme ali 

kraja gesla za vstop na internet, ukradeni računalniški programi; moj 

odnos do predmetov in stvari, ki niso v moji lasti; kako uporabljam svoj 

denar, za kaj ga porabim; … ? 

 

NE PRIČAJ PO KRIVEM: se nanaša na vprašanje lažnivega 

govorjenja o nekom ali nekem dogodku. Kakšen je moj odnos do 

resnice o sebi (in najprej o sebi) in do resnice o drugih; ali se 

mogoče vdajam obrekovanju (govoriti neresnico o nekom ali 

nečem) ali opravljanju (govoriti resnico o nekom ali nečem, pa s slabim namenom – npr. 

da istega pred njim ne bi hotel povedati); sem že kdaj dal kakšno obljubo, pa si jo 

prelomil…? 

 

NE ŽELI SVOJEGA BLIŽNJEGA ŽENE: ali je v meni prisotna 

nevoščljivost; sem včasih ljubosumen; se znam sprijazniti, da 

nisem tak kot drugi (da se stalno ne primerjam z drugimi); se 

znam veseliti uspehov drugih ljudi ali pa mislim le nase in  na 

svoj dobiček; znam poslušati? 

 

 

NE ŽELI SVOJEGA BLIŽNJEGA BLAGA: zavidam drugim, da 

imajo nekaj, kar jaz nimam; se zaradi tega grizem in 

vznemirjam;   

   

Še nekatere stvari za v pretres: 
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o česa od zadnje spovedi nisem storil, se držal, popravil? 

o se zavedaš, da je spoved bogoskrunska, če si prostovoljno zamolčal smrtni greh? 

Lažna spoved je nič vredna, le otežuje in povečuje tvojo moralno odgovornost! 

o se zavedaš, da ni dovolj, da se samo spoveš, ampak, da moraš narejeno škodo tudi 

popraviti?  

o pokoro, ki si jo dobil »naloženo« pri zadnji spovedi: ali si jo opravil? Si se poleg tega, 

kar ti je določil spovednik, tudi sam v nečem odločil popraviti, spremeniti, opraviti 

še svojo pokoro? 

o skrbiš za redno spoved? Ali je v tebi trud, da bi si našel rednega spovednika in 

duhovnega spremljevalca?  

 

Na koncu se vprašaj, kaj bi lahko spremenil? Raje majhen, skromen sklep in uresničljiv! 

 

Po nekaj trenutkih tišine skupaj povabim vse člane, da kot skupnost zmolimo kesanje: 

Vsemogočnemu Bogu in vam bratje in sestre…. 

 

PROŠNJE 

Obrnimo se  s svojo molitvijo h Kristusu Odrešeniku, ki je naš zagovornik pred Očetom, da 

nam izprosi odpuščanje grehov in nas naredi vredne zmage nad grehom. 

 

Verujemo v tvoje odpuščanje, dobri Jezus. 

 

Kristus, poslan od Očeta, da oznaniš ubogim svoje odrešenje in vrneš mir skesanim srcem, 

usmili se nas. Verujemo v tvoje… 

 

Kristus, prišel si klicat grešnike, usmili se nas. Verujemo v tvoje… 

 

Gospod, sprejel si grešnico in ji zaradi njene velike ljubezni odpustil grehe, usmili se nas. 

Verujemo v tvoje… 
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Gospod, družil si se s cestninarji in grešniki, usmili se nas. Verujemo v tvoje… 

 

Gospod, skesanemu razbojniku si obljubil zveličanje, usmili se nas. Verujemo v tvoje… 

 

 

Dvignimo sedaj svoje srca k Bogu, našemu Očetu in molimo z Jezusovimi besedami, da nam 

odpusti naše grehe in nas osvobodi vsega zla:  

Oče naš, ki si v nebesih… 

 

Gospod, usmili se nas, ko v tvoji Cerkvi priznavamo svojo grešnost. Na njeno priprošnjo nas 

reši vsakega greha, da se bomo s prenovljenimi srci tebi zahvaljevali. Po Kristusu, našem 

Gospodu. Amen.  
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OB DESETIH SKAVTSKIH ZAKONIH 

Spraševanje vesti 

 

1. SKAVT SI ŠTEJE V ČAST, DA SI PRIDOBI ZAUPANJE 

 

 

Simbol: Ogenj (gori za druge in ne zase) 

 

Sem človek, ki veliko da na to, da sem upoštevan? Da me spoštujejo, da me vidijo, opazijo, 

pohvalijo? Če tega nisem deležen, kako odreagiram? 

Koliko naredim zato, da bi bil vreden zaupanja?  

Zaupam lahko tistemu, za katerega vem, da me ne bo zavrgel takrat, ko me bo »odrabil«; 

torej zaupam lahko tistemu, ki ne izkorišča pač pa služi (se razdaja) zastonj – brez da bi 

pričakoval druge hvale, kakor zavest, da vrši Tvojo sveto voljo… 

Kako je z mojim služenjem (ali živim tako, da se lahko drugi name zanesejo in mi zaupajo)? 

Iščem svojih interesov, ugodja, pozornosti, pohval… ali pa se trudim živeti tako, da bi sam 

predvsem delal in živel za dobro drugih? 

Katera besedica je pri meni bolj v ospredju: JAZ ali TI? 

Če sem bil vreden zaupanja s strani drugih, kako kažem s svojim zgledom in besedo tem 

ljudem pot v življenje, kakšne vrednote jim posredujem; živim po skavtskih zakonih in po 

tem kar so mi starši izročili kot popotnico v življenje? Sem lučka komu na poti življenja? 

 

2. SKAVT JE ZVEST BOGU IN DOMOVINI 

 

 

Simbol: Pes (simbol zvestobe in odgovornosti) 
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Vsaka zvestoba se izkazuje preko hvaležnosti. Kako je z mojo hvaležnostjo (za življenje, za 

vzgojo, za vse darove ki jih imam, za voditelje in vzgojitelje, starše, prijatelje…) 

 

Najprej se ustaviva pri zvestobi Bogu: Zvestoba se kaže še skozi druge obraze. Naštel bom 

le nekatere, ti pa ob njih premisli svoj odnos do tega  

o maša: s kakšno duhovno naravnanostjo prihajaš k nedeljskim maši? Sodeluješ s 

petjem in molitvijo? Si reden pri nedeljskem bogoslužju? Se trudiš da bi svoje 

življenje: dogodke, osebe, želje, sanje, težave in radosti izročil in jih daroval Gospodu 

– skupaj z drugimi – pri mašni daritvi? 

o molitev: Kako moliš? Moliš le zase in svoje potrebe; je tvoje srce odprto tudi za 

potrebe drugih? Se znaš v molitvi umiriti, ali pa je molitev vedno le hitenje in 

naštevanje stvari, ki naj bi jih Gospod Bog izpolnil? Si kdaj pustil v tišini, da bi ti Bog 

spregovoril po Božji besedi, po lastni vesti, notranjem glasu srca ali razuma…? Se 

držiš le obrazcev ali pa skušaš moliti s svojimi besedami in samega sebe izražati v 

molitvi? 

o obisk verouka ali mladinske skupine: Prihajaš redno, zvesto in odgovorno na ta 

srečanja? Je tvoje sodelovanje zgledno – kot skavt. Skavti ste še posebej povabljeni 

k odločitvi, da se po končanem osnovnošolskem verouku vključite k mladinskim 

srečanjem, ker lahko s svojo izkušnjo skavtstva lahko veliko podarite skupini, v 

dinamiki, preko katere lahko pokažete še druge načine sodelovanja in razmišljanja, 

hkrati pa ste z udeležbo na srečanjih največji pričevalci tega, da vam je veliko do 

vere, Boga, župnijskega občestva in ne le za svojo skupnost skavtov (ki bi lahko 

postala zelo zaprta in izolirana od vsega dogajanja zunaj nje). Vaše sodelovanje in 

pričevanje bo gotovo pritegnilo še druge fante in dekleta med skavtske vrste in pa 

dobili bodo vtis da je skavtstvo nekaj resnega in odgovornega… 

o za to, da je mlad človek sposoben zvestobe Bogu je zelo potrebno, da si zna vzeti čas 

za tišino, skupino mladih in tudi za resen odnos do življenja. Tu ima posebno mestu 

udeležba na župnijskih poletnih tednih, skavtskih taborih, pevskih vajah v 
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župnijskem življenju, z odločitvijo pripadnosti skupnosti bralcev ob nedeljah, skupini 

karitas…. Skavt hoče vedno več in ima visoke cilje in se ne zadovolji z majhnimi. Kako 

je na tem področju z menoj? 

o spoved: skrbim za dobro pripravljeno, načrtovano in redno spoved? Ali imam 

rednega spovednika?  

 

Zvestoba do domovine: 

Tudi zvestoba do domovine se kaže po nekaterih predvsem zunanjih znamenjih. Poglejva 

si pobliže nekatera: 

o denar: je državni simbol. Kako rokujem z njim? Se spoštljivo obnašam do tega 

simbola in do vsega truda, ki se skriva za tem denarjem? 

o državni prazniki: ali praznuješ glavne praznike in skušaš njih vsebino globlje 

razumeti? 

o državna himna, zastava: sta ti oba simbola dobro poznana? Bi znal na pamet 

recitirati himno (ne le eno kitico) in poznal slovensko zastavo? 

o Družbeno – politično dogajanje: k vzgoji za skavtstvo spada vzgoja dobrega in 

odgovornega državljana. Koliko se trudiš slediti političnemu življenju in tudi razumeti 

določene težave s katerimi se srečuje naša država? 

o slovenski jezik: materin jezik je po navadi najbolj podvržen popačenkam. Kako 

govoriš, je tvoja govorica slovenska, brez popačenk, preklinjanja in tujih besed? 

o Spoštuješ izročilo slovenskega človeka, vso kulturno in naravno dediščino? 

 

3. SKAVT POMAGA BLIŽNJEMU IN NAREDI VSAK DAN VSAJ ENO DOBRO DELO 

 

 

Simbol: roka (znamenje pomoči, bližine, solidarnosti) 

 

Skavtova usmerjenost je pomagati, celo takrat, ko potreba ni posebej izražena. Pomeni, da 

vidi delo in potrebo sam od sebe. Si tak po svoji naravnanosti? 
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Rad pomagaš drugim ali pa si bolj tip čakanja – da ti drugi strežejo in pomagajo? 

Se odločaš za solidarnost z ljudmi, ki so pomoči potrebni? Daruješ del svojih prihrankov 

tudi za take potrebe? 

Si že kdaj pomislil, da bi del svojega časa namenil tudi raznim dobrodelnim akcijam , pomoči 

raznim socialnim ustanovam (vključitev v delo župnijske karitas, šolsko akcijo učne pomoči 

ali se odločil za obisk ostarelih ljudi na njihovem domu; se vključil v gibanje Vera in luč, ki 

se ukvarja z prizadetimi otroci… vse to bi lahko bilo del tvojega ON ali celo služenja). 

Poskrbiš zato, da vsak dan, zavestno, narediš eno dobro delo? Dobro delo ni nič posebnega, 

nič kaj velikega ne zahteva, zato se tako rado zgodi, da se niti to ne zgodi. Potrudi se, da 

boš dobro delo vestno opravil (na ta način se bo krepila tudi tvoja volja). 

Si bil mogoče do koga privoščljiv v slabem (namesto da bi pomagal in spodbujal k 

dobremu)? 

 

4. SKAVT JE VSAKOMUR PRIJATELJ IN VSEM SKAVTOM BRAT 

 

 

Simbol: butara (izraža povezanost med ljudmi, pripadnost isti družini in 

versko dimenzijo) 

Ob gornjem zakonu bi lahko rekli, da smo vsi otroci istega Očeta. Če pa smo otroci istega 

Očeta (kar molimo v Očenašu), potem smo druga za drugega odgovorni in smo dolžni drug 

drugemu pomagati, sodelovati med seboj in narediti ta svet čim boljši. 

Ob tem se lahko vprašam na čem temeljijo moja prijateljstva? So to iskrena in poštena 

prijateljstva? 

Si kdaj izkoriščal svojega prijatelja? 

Znaš biti do vseh enak? Koga črtiš, zapostavljaš, odrivaš stran od sebe in se mu izmikaš? 

Bežiš pred nekaterimi ljudmi – ker ti niso simpatični – in se nočeš potruditi, da bi jim izrekel 

vsaj majhno toplo besedo? 

Kaj pa doma? Spoštuješ svoje brate in sestre? Ali na račun svojih prijateljev in znancev 

zapostavljaš svojo družino (za vse najdem časa, samo za družino ne)?  



39 
 

Se zavedaš pomena besed: brat-sestra; skavt-inja? Če se imenujemo bratje-sestre, je med 

nami kakšen poseben odnos? Če ga ne čutiš – si se že kdaj potrudil, da bi ta odnos 

sestrinstva in bratstva zaživel? 

 

5. SKAVT JE PLEMENIT 

 

Simbol: pot (znamenje da smo na poti, da rastemo, da načrtujemo in 

preverjamo hojo, da delamo na »stalnem izpopolnjevanju«). 

 

Plemenitost človeka se kaže v sposobnosti vživljanja in v sočutju. Sveto Pismo pravi, da se 

je potrebno veseliti z veselimi in jokati z jokajočimi – da je potrebno postati vsem vse….  

Plemenita so vsa tista dejanja, ki bodo ostala za nami tudi po naši fizični smrti. Gre za 

dejanja, ko se človek zastonjsko odloči za pomoč, za solidarnost brez preračunljivosti, za 

sočutje, zato da sem nekomu blizu… sem take vrste človek? 

Pod ta zakon je nujno potrebno uvrstiti vse naše odločitve glede osebnega napredovanja 

(ON) in služenja. Ta zakon nas vabi, da preverimo svojo osebno rast in svoje služenje.  

Kako je z mojim ON? Ga uresničujem redno in načrtno? Vidim korake ki sem jih prehodil 

do sedaj in ki me še čakajo naprej?  

Ob služenju se vprašam:  aličutim, da s služenjem osebno rastem? Da mi je pomagalo 

izstopiti iz sveta ujetosti v lastni jaz? Sem vesten pri svojem služenju?  

Naredi preverbo tega, za kar si se odločil! 

 

 

6. SKAVT SPOŠTUJE NARAVO IN VIDI V NJEJ BOŽJE DELO 

 

Simbol: svet (simbol vsega stvarstva in simbol božje stvariteljske logike 

in moči) 
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Del narave ni le gozd, gora, voda, zrak, svetloba… del narave je tudi človek. Tako je zelo 

pomembno da se ob tem zakonu vprašam o odnosu do samega sebe. 

Kako skrbim za svoje zdravje? Skrbim za gibanje, počitek (koliko spim), skrbim za zdrav 

način življenja (redna prehrana, pijača, odnos do kajenja, droge, alkohola, poživil, tablet…), 

za sprostitev…  

Vsa narava – živa in neživa – je delo Boga Stvarnika. Spoštujem to delo? Znam za vsem tem 

odkrivati veličastvo Boga in to kar On od mene pričakuje? 

Velikokrat gremo v naravo polni svojih misli in besed (ki šepečejo v naši notranjosti) ne 

znamo pa prisluhniti naravi (videti, čutiti, tipati, vohati)… to so zamujene priložnosti za 

srečanje z njo in z Bogom. Vsaka stvar ima svojo govorico. 

Skrbim za izobraževanje in spoznavanje problematike ekološke osveščenosti? 

  

7. SKAVT SPOŠTUJE STARŠE IN SVOJE PREDSTOJNIKE TER VESTNO OPRAVLJA SVOJE 

DOLŽNOSTI 

 

 

 

Simbol: semafor (simbol spoštovanja pravil in odgovornosti do lastnega 

življenja in življenja drugih). 

 

Ustaviva se najprej pri starših in voditeljih. Najbrž ti niso bili od Boga poslani na tvojo 

življenjsko pot zato, da bi te morili in ti težili. Pač pa je za vsem njihovim početjem veliko 

dobrote, ljubezni in tudi čuta za to kaj je prav in kaj ne, kam stvari peljejo… Tako bi bilo 

dobro premisliti, kako razumeš njihovo vlogo in kakšen odnos zavzemaš ob različnih 

situacijah do njih? 

Kako je z odgovarjanjem nazaj? Kdo mora imeti zadnjo besedo? Si vzameš čas za pogovor 

z njimi? Kako je s tvojo hvaležnostjo za ves njihov trud, napore, skrbi, ljubezen,… Takrat ko 

jih je težko prenašati, kuhaš v sebi jezo do njih? Če se med tabo in starši ali voditelji porodijo 
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problemi, kako jih rešuješ? Najboljši način je osebni pogovor in iskreno povedati to kar 

čutimo v sebi – kakšno pot po navadi ubiraš ti? 

Poglejva še odnos do vestnosti: 

Tvoja prva in najpomembnejša naloga je šola! Po tistemu, kar si se učil pri obrazcih je 

rečeno: najprej dolžnost, potem razvedrilo! Kako je s tvojim odnosom do zaupanih ti 

dolžnosti? Vse naloge glede šole ali drugih obveznosti delaš redno in sam? 

Ali to kar obljubiš tudi spolniš? Se drugi na tvojo dano besedo lahko zanesejo? 

Si hitro zadovoljen s tem kar delaš, ali skušaš vsako stvar narediti kar najbolje? 

 

8. SKAVT SI ŽVIŽGA IN POJE V TEŽAVAH 

 

 

Simbol: veseli skavt (simbol življenja, radoživosti, ustvarjalnosti in upanja). 

 

Pod naslovom tega zakona se bova srečala s pojmom vztrajnosti in poguma. 

Kako sprejemaš to, kar ti ni ravno po volji? Hitro zarenčiš in začneš godrnjati, ali pa skušaš 

potrpeti in videti tudi pozitivne strani? 

Včasih pridejo na našo pot kakšne težje preskušnje ali naloge, za katere se nam zdi, da jim  

ne bomo bili kos; si tak, da hitro obupaš že ob prvi oviri? 

Ko prejmeš odgovornost za kakšno bolj zahtevno delo: začneš takrat tarnati in godrnjati 

kakšno delo so ti naložili-ter včasih celo v mislih razmišljati, da te hočejo na ta način kar 

nekako »kaznovati«? 

Znaš videti tudi svetle plati neke naloge ali dolžnosti?  

Znaš premagati samega sebe in svojo lenobo ter se javiti ali odločiti tudi za nekaj kar bo od 

tebe zahtevalo malo več napora, časa in truda? 

Če si v kakšni stiski ali težavi: ali skušaš najti kakšno odraslo osebo s katero bi se o tem 

lahko resno pogovoril; osebo, kateri bi lahko zaupal in katera ti bo znala svetovati? 
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9. SKAVT JE DELAVEN IN VARČEN 

 

 

Simbol: mravlja (simbol delavnosti, načrtnosti, simbol pripadnosti 

občestvu…). 

 

Dva tipa človeka najpogosteje srečamo: ležerneža (tisti, katerega gonilo življenja je lenoba) 

in deloholika (tisti, katerega gonilo življenja je delo). 

Kako je z menoj? Komu sem bolj podoben? Pri kakšni stvari? Kaj ob naslovu: delaven in 

varčen, pri sebi vidim kot problem? 

Kako razporejam svoj čas? Znam dobro izkoristiti čas, ki mi je na razpolago ( za delo, šolo, 

sprostitev, dom, molitev, za druge ljudi, mašo, za pomoč, prijatelje…)? 

Ko je govora o pametni uporabi časa poglej koliko časa presediš ali preležiš pred TV ali 

računalnikom, s telefonom v roki! Ne bi ta čas lahko koristneje porabil? 

Kako pa je s tvojim odnosom do nedelje? Je to zate dan sprostitve, molitve, družinskega 

kosila, počitka, priprave na delovni dan, dan obiskov… 

Kako porabljaš in zakaj svoj denar? Ga vlagaš v resnično potrebne in koristne stvari? 

Znaš gospodariti z denarjem? Načrtuješ in varčuješ kdaj za kakšno večjo stvar? 

Ali si pripravljen iz svojega darovati za pomoči potrebnemu, zavedajoč se, da več kot damo, 

bomo tudi prejeli…? 

  

10. SKAVT JE ČIST V MISLIH, BESEDAH IN DEJANJU 

 

 

 

Simbol: biser, školjka (simbol jasnosti, sporoča da brez trenja, 

brez napetosti, brez bolečine ni bisera…). 

 

Več vrst čistosti je. Poglejva si nekatere: 
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o Čistost, kot skrb za lastno telo: skrbim redno za čistočo, zdravje, obisk zobozdravnika, 

pazim na svojo urejenost … 

o Čistost kot duhovno stanje človeka, ki se trudi, da ne bi bil hinavec, ki se trudi, da ne 

bi mislil slabo o drugih, da ne bi hotel zmeraj in za vsako stvar doseči, da bi se njemu 

ugodilo… 

o Čistost kot stanje duha in telesa v odnosu do spolnosti: kako sprejemam svoj spol? 

Spoznavam da se v njem skriva veliko poslanstvo: biti oče- mati? Misli so tako rade 

izvir slabega: se prepuščaš fantazijam ob spolnosti, gledaš neprimerne filme, igrice, 

slike; se samozadovoljuješ; skušaš ohraniti sebe čistega, da bi lahko svojo dušo in 

telo nekoč popolnoma podaril svojemu življenjskemu sopotniku? 

o Za dosego take čistosti je velikokrat ne le potreben osebni trud in volja, pač pa tudi 

molitev. Ali izročaš tvoje življenje, napake, spodrsljaje in tudi padce Bogu ter ga 

prosiš za pomoč in moči za vztrajanje v dobrem? Moliš za svojega bodočega 

življenjskega partnerja ali za drugačno življenjsko odločitev (duhovništvo, 

redovništvo, misijonski poklic, samski stan…)? 

o Čistost kot naravnanost človekovega duha k dobremu, k pozitivnemu k temu, da 

znam videti dobro, lepo, skromno, majhno in preprosto; da znam pohvaliti, 

spodbujati k dobremu, poslušati, svetovati… 
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»PUSTI JO ŠE LETOS« 

 

Odlomek iz Svetega Pisma (Lk 13,6-9) 

In povedal je tole priliko: »Nekdo je imel v svojem vinogradu zasajeno smokvo. Prišel je 

iskat sad na njej, pa ga ni našel. Rekel je svojemu vinogradniku: ›Glej, tri leta je že, kar 

hodim iskat sad na tej smokvi, pa ga ne najdem. Posekaj jo, čemú izčrpava zemljo?‹  

Ta pa mu je odgovoril: ›Gospod, pústi jo še letos, da jo okopljem in pognojim. Morda bo 

naposled obrodila sad; če pa ne, jo boš posekal.‹«  

 

Spraševanje vesti 

 

 

SMOKVA, ZASAJENA V VINOGRADU 

Pred teboj je podoba smokve s katero se je veliko ljudi 

ukvarjalo, da bi iz nje le nekaj nastalo, da bi bila rodovitna…. 

Ob tem se vprašaj ali znaš videti vso skrb, ki si jo deležen ti 

sam? Vidiš ljudi, ki skrbijo zate, da bi bilo tvoje življenje 

dobro in imelo svoj smisel ter bilo deležno ljubezni? Si upaš 

priznati, da je veliko, res veliko tega, kar prejemaš vsak dan? 

Ali pa skrivaš glavo v tla, da ne bi videl vseh dobrot in dobrotnikov tvojega življenja? 
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PRIŠEL JE ISKAT SAD NA NJEJ, PA GA NI NAŠEL 

Smokva je bila izkoriščevalka – izrabljala je zemljo, sadu pa ni dajala. Kljub vsemu naporu, 

ki so ga mnogi vložili vanjo in v obdelovanje, da bi obrodila sad, še vedno ni sadu. Tri leta 

že prihaja gospodar… sadu pa ni. 

Če bi danes prišel iskat Gospodar življenja tvoje sadove – kaj bi našel? Upam, da si bolj 

rodoviten kot smokva iz prilike. Skušaj pa kljub vsemu pogledati v kakšnih ozirih tudi sam 

ne daješ pričakovanega sadu! Varaš sebe in druge, da si dober in popoln? Si sposoben reči 

hvala in biti hvaležen za vse dobro, ki ga prejemaš?  Znaš povrniti in dajati naprej veselje in 

ljubezen, ki ga prijemaš od drugih? Ali veš, da je največja hvaležnost za vse, kar si prejel in 

kar so ti pomagali spoznati drugi ravno to, da vse to daješ naprej in ničesar ne zadržiš zase?  

 

 

POSEKAJ JO, ČEMU IZČRPAVA ZEMLJO?! 

 

Gospodarjev sklep je bil popolnoma logičen: zakaj bi 

smokvo, ki ne daje sadu že toliko let in v katero je vložil 

ogromno časa in dela, pustil živeti, ko pa samo izčrpava 

zemljo. Zato jo želi posekati.  

Ali si človek, ki ne daje svojega sadu; ki le izčrpava in živi na račun drugih? Si človek, ki le 

uživa in prejema, noče pa ničesar dati od sebe – ali pa daš, ampak prej vse točno 

preračunaš?  Mogoče ne samo, da skušaš čim več sprejemati, grebsti, imeti zase… celo še 

več, da z vsem tem nikoli nisi zadovoljen? Kako reagiraš ko nekaj prejmeš, ko ti je nekaj 

podarjeno, darovano? Ali še vedno negoduješ? Ali celo meniš da je to pač bilo (prejeti dar, 

namreč) nujno, da si ti prejel dar – drugi pa bi se morali za tak dar ogromno potruditi? 

Skušaš na vsak način uveljavit svoj prav?  
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GOSPOD, PUSTI JO ŠE LETOS 

 

Še eno leto možnosti za smokvo. Zmagala je potrpežljivost. Čas je 

darovan, da se lahko zgodi sprememba. Srce tega kmeta, ki skrbi za 

vinograd, je neizmerno veliko. Kazalo je skorajda nemogoče izprositi še 

eno leto za nerodovitno smokvo. Vinogradnik počne nekaj kar po svoje 

skorajda ni razumno. 

Tako se dogaja tudi s teboj. Kaj pa o tebi meni Gospodar vinograda, ko te vidi s svojimi 

sadovi in pridelki? Ko Gospod prihaja iskati sadu, pa ga ne najde, kaj stori? Ne bo te posekal, 

niti uničil! Naklanja ti čas in nove možnosti. Nekaj neverjetnega je, kar se dogaja po 

zakramentu spovedi. Dobro premisli kakšno potrpežljivost ima Bog do tebe! Kako pa je s 

tvojo potrpežljivostjo? Si mogoče človek, ki ne zna naklanjati časa za spremembo svojim 

prijateljem? Zmoreš vztrajati z nekom, tudi če ni takojšnjih vidnih sadov? Ali pa hitro 

obupaš in bi to vez najraje presekal? 

 

MOLITEV 

 

Gospod, usmili se me! 

Prihajaš k meni in iščeš sadov. 

In kaj si našel? 

Zelo malo, skorajda nič. 

Kljub vsemu vloženemu trudu, kljub ugodnim pogojem za življenje, 

kljub ugodnemu okolju… 

Koliko je ljudi, ki se trudi z menoj in mi hoče pomagati, 

kolike skrbi sem iz dneva v dan deležen, 

koliko darov vsak dan prejemam… 

Jaz pa včasih hočem vse zadržati zase, 

nič dati stran in podariti drugim. 
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Usmili se me, o Gospod. 

Vem, da nerodovitnega posekajo, 

da nekoga, ki ne dela – odpustijo… 

Vendar, Gospod, zaupam v tvojo ljubezen: 

ti si posebne vrste vinogradnik. 

Naklanjaš mi še čas, 

daješ mi še novih možnosti, 

vsako leto imam priložnost, da s telesno rastjo rastem tudi osebno, duhovno. 

Da se vedno znova učim: živeti pomeni dajati! 

Hvala ti gospod za to »lekcijo« 

in za vse tvoje možnosti! 
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MARIJIN ZGLED 

 

 

Spraševanje vesti 

 

Ob ogledu tujega filma se ob predvajanju vrstijo tudi podnapisi. Slika ima svoje sporočilo, 

vendar brez glasu ali brez podnapisa ta lahko postane nenagovorljiva, lahko celo 

dolgočasna. Nekaj kar je bilo dodano (podnapis) tako igra pri filmu nenadomestljivo vlogo 

za pravilno razumevanje vsebine. 

Nekaj podobnega te povabim, da narediš sedaj tudi ti. S pomočjo te priprave na spoved 

se postavi pred Marijino podobo in ob tej »sliki« bodi pozoren na to, kar se bo v tebi 

porodilo kot neke vrste »podnapis«. Opazil boš, da tvoje življenje (tvoji podnapisi) niso 

bili vedno v skladu z Marijino zgodbo in s sporočilom, ki ga Marija živi. 

 

Marija: vedno pripravljena in razpoložljiva 

Ko ji angel ponudi življenjski načrt, da bi postala mati Odrešenika, se 

Marija ne obotavlja; tudi ne pomišlja, pač pa se takoj odloči in reče 

odločilni DA. Kaj pa ti? Koliko in kako ti odgovarjaš z DA na predloge, ki 

ti jih za tvojo  življenjsko pot postavlja Bog? Ko se odločaš za majhne 

korake in vsak dan odgovarjaš svoj mali DA – ali se ob tem pogosto 

obračaš na Boga in na nek način zahtevaš, da ti pomaga (samo 

prošnje so nas)? Si vedno pripravljen za dobro in za odločitev, ali rad iščeš izgovorov za 

odlog ali za to, da ne bi bilo potrebno čemu reči DA? 

 

 

Marija: učiteljica poslušanja 

Marija ve kaj pomeni poslušati; ve, da mora biti pred govorjenjem 

tišina in premišljevanje. Pa ti? Kako in koliko ti poslušaš? Kako si 

pripravljen poslušaš nekoga, ki ti govori? Kako znaš prisluhniti Bogu, 

ki s teboj želi deliti samega sebe? 
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Marija: oseba premišljevanja 

Marija je v svojem srcu premišljevala vse, kar ji je povedal angel. Kakšen si 

ti? Se trudiš, da bi bil človek, ki si zna vzeti čas za trezno odločitev, za 

resno odločitev; si znaš vzeti čas za odgovorno molitev in osebno 

poglobitev vprašanj, ki se tičejo tvojega življenjskega poslanstva? 

 

 

Marija: zgled ponižnosti 

Marija ni bila prevzetna. Kaj pa ti? Znaš biti ponižen in blag? Si poln 

samega sebe, hočeš biti vedno v ospredju, s prevlado, močjo in 

oholostjo? Marija je znala stopiti nazaj in postaviti druge v »prvi 

plan«: npr. postati mati Odrešenika, pomagati sorodnici Elizabeti ob 

rojstvu, na svatbi v Kani Galilejski prevzema gostiteljevo skrb. Je ta 

drža prisotna tudi pri tebi? 

 

 

Marija, zgled vneme in zaupanja 

Marija je materinstvo vzela zares.  Z veliko vnemo pomagati se 

odpravi na obisk k Elizabeti, ki je tik pred porodom. Elizabetin sin, 

Janez Krstnik, bo Jezusov predhodnik. Marija je to slutila že pred 

rojstvom.  Kako je s teboj? Se z vnemo in vestnostjo pripravljaš na 

to, kar bi moral storiti? Narediš, kar si zadaš? Veliko daš na to da 

bi bile stvari narejene najbolje mogoče ali počneš stvari le zato, 

da lahko rečeš: saj sem naredil (»ni važno kako dobro«)? Si 

vreden zaupanja? Ali lahko drugi računajo nate, na tvojo besedo, obljubo? 

 

 

Marija, delavna žena 

 

Marija ni izgubljala časa, tudi se ni predajala lenobi. Pa ti? Kako 

uporabljaš svoj čas? Zapadaš lenobi? Se izmikaš delu? 
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Marija: zgled zvestobe – do križa 

Marija je bila zvesta Jezusu prav do pod križa, kjer je meč 

presunil Sinovo stran in srce. Pa ti? Premaguješ težke 

trenutke z voljo in trudom ali pa hitro podležeš »pod 

križem«? Si zvest nekaterim svojim odločitvam ne glede na 

to, kaj bodo odločitve od tebe zahtevale (za vsako ceno)? 

Doživljaš »krivičnost s strani Boga«? 

 

 

Marija: zgled molitve 

 

Marija je bila žena molitve – notranje, globoke molitve. Ti in tvoja molitev? 

Kdaj in kako moliš? Ali je tvoja molitev poglobljena; torej taka, da iz nje 

lahko vre vir navdiha in moči za tvoje življenje? 

 

 

Marija, žena hvaležnosti 

Marijina hvalnica (Magnifikat) opeva in hvali Boga za vsa dela, ki jih je 

naredil njej in njenemu ljudstvu. Kakšno je tvoje življenje? Znaš biti 

hvaležen? Se znaš zahvaliti? Znaš reči hvala in to tudi pokazati zlasti 

tistim, s katerimi preživiš največ časa? Si se navadil na »usluge« in je 

vse zate postalo samoumevno? 

 

 

MOLITEV 

Sveta Marija, Mati božja 

ohrani mi otroško srce: 

čisto in prosojno kot nedotaknjen potok. 

Uči me preprostosti srca, 

ki se ne bo zlomilo ob prvih težavah; 
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podari mi široko srce, 

ki se bo znalo darovati; 

srce, ki bo znalo sočustvovati. 

Prosim te, prenovi moje srce, 

da bo postalo polno zaupanja in velikodušnosti; 

srce, ki ne bo nikoli spregledalo dobrote; 

srce, ki ne bo v sebi nikoli gojilo mržnje. 

Naj bo moje srce ponižno – 

tako, da bo ljubilo, ne da bi pričakovalo ljubezni; 

naj bo moje srce tako, 

da bo znalo videti srca drugih 

in jih izročati ter priporočati srcu tvojega Sina. 

Prosim te za široko in močno srce 

katerega nobena nehvaležnost ne bo mogla streti ali zapreti samo vase 

in katerega nobena brezbrižnost ne bo mogla utruditi. 

Podari mi srce, ki zazrto v obličje tvojega Sina 

in ki bo znalo iz njegovih ran črpati moč za lastno življenje. 
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MOJA SKLJUČENOST 

 

Odlomek iz Svetega Pisma (Lk 13,10-16) 

 

V soboto je učil v neki shodnici. In glej, tam je bila tudi žena, ki je že osemnajst let imela 

duha bolezni. Bila je sključena in se sploh ni mogla vzravnati.  Ko jo je Jezus videl, jo je 

poklical k sebi in ji rekel: »Žena, rešena si svoje bolezni.« Položil je nanjo roke in takoj se je 

vzravnala in slavila Boga.   

Oglasil pa se je predstojnik shodnice. Nejevoljen je bil, ker jo je Jezus ozdravil v soboto, in je 

govoril množici: »Šest dni je, v katerih je treba delati. Ob teh dneh torej prihajajte in se 

dajajte zdraviti, ne pa na sobotni dan.« Gospod pa mu je odgovoril: »Hinavci! Ali ne odveže 

vsak od vas v soboto svojega vola ali osla od jasli in ga žene napajat?  Te pa, ki je 

Abrahamova hči in jo je satan zvezal za - poslušajte - osemnajst let, ni bilo potrebno rešiti 

te vezi na sobotni dan?«  

 

Spraševanje vesti 

 

Žena je trpela 18 let: bila je sključena, upognjena, zagledana v tla… Marijina podoba! 

Kakšna razlika! Marija je žena pokončnosti, vztrajnosti in volje, zdravega ponosa… 

To sključeno ženo je imel Jezus na očeh. Poklical jo je ter ji pomagal se vzravnati.  

V zakramentu spovedi se dogaja ravno to: vsi smo kakor ta sključena žena, ki prihajamo k 

Jezusu da nas sprejme, ozdravlja, vliva volje in moči. 

 

Torej: 

o Kaj je greh? Greh pomeni biti upognjen, zvit, zagledan v tla in sam vase…biti potrt, 

negiben, suženj… 
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o In kaj je zakrament spovedi? Spoved je: srečanje z Jezusom, ki ti pomaga se 

vzravnati; ki ti pomaga stati na svojih nogah in gledati naprej; je srečanje z Jezusom, 

ki te odvezuje tvojih napak in te osvobaja… 

 

Tudi ti se postavi v vrsto grešnikov in pred Njim priznaj svojo sključenost. Vprašaj se: v čem 

je tvoja sključenost, kje se rad »upogneš« (popustiš)…? Kaj te še posebej pripravi do tega, 

da se »zviješ« in zagledaš sam vase ali v tla (črnogledost, pesimizem…)? 

 

Torej. Si bil kdaj… 

 

ZAGLEDAN SAM VASE?  

Kako preprosto in enostavno je biti v skrbi le sam zase in misliti le 

nase. Videti le svoj majhen vrtič in ne ukvarjati se z drugimi. 

Ti si središče sveta, vsi ostali se morajo vrteti okrog tebe. Vse se 

mora vrteti okoli tebe in če temu ni tako si jezen, žalosten, potrt, 

iščeš načinov kako bi izstopal…. 

Marija ni bila taka. Ona se ni zapirala sama vase; ni bila žena, ki bi videla le samo sebe. 

 

SKLJUČEN (UPOGNJEN) K TLOM? 

Kako lepo je gledati v tla samo korak pred seboj in nič drugega 

videti. 

Živiš s pogledom uperjenim k tlom, da bi se izmaknil izzivom 

življenja? Je tvoj »zaklad« le tisto, kar slučajno pride mimo tvojih 

oči (nočeš pa videti širše)? Tako življenje počasi postaja golo 

životarjenje. Hitro se prelevi v zatekanje k mesenosti (poželenje, nespoštovanje svojega 

telesa in teles drugih, samozadovoljevanje…), k čustvenosti in k temu, kar zadovoljuje tvoje 

nagone.  

Marija ni nikoli svojega srca navezovala na zemeljske (užitkarske) stvari. 
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TAKO SKLJUČEN, DA NISI MOGEL GLEDATI BOGA?  

Kako lahko je imeti uči uperjene le v tla in videti le svoje potrebe in 

zadovoljitve; vse to pa rado privede do dejstva, da človek polagoma 

postane nesposoben zreti v božji obraz.  

Tvoje oči se ne ozirajo na Boga, ga ne poznajo več. Ne čutiš več potrebe, da bi dvignil svoje 

oči in jih usmeril k Bogu (v molitvi, v iskrenem kesanju in obžalovanju greha, hitro se zgodi, 

da greha pravzaprav ni več…). Tvoja sključenost in tvoj pogled obrnjen stran od Boga ti 

preprečuje da bi ponovno lahko svobodno zadihal, da bi v Bogu odkril svojo svobodo.  

Marija je bila drugačna. Pogled je imela usmerjen k drugemu; k »višjim« stvarem, k Bogu – 

da ga je lahko srečala, ga spoznavala in živela iz Njega. 

 

TAKO UPOGNJEN, DA SI POSTAL SUŽENJ VSAKDANJOSTI? 

Tako lahko in hitro človek postane suženj stvari ki jih ima. 

Imaš velik pričakovanja, si želiš velike stvari; ali včasih celo izsiljuješ, da 

bi dobil nekaj…… kolikokrat pa ob vsem tem kar imaš čutiš zadovoljstvo 

in hvaležnost? Tvoje življenje lahko hitro postane ena sama dirka: kako 

se za vsako ceno rešiti iz primeža nezadovoljstva.  Znaš potrpeti ob 

vsakdanjih opravkih? Se znaš potruditi in vztrajati? Vložiš svoje srce v 

opravljeno dolžnost? Si brez volje za delo? Imaš včasih občutek, da ne veš za kaj počneš 

nekatere reči? Rad tarnaš in gledaš na stvari črnogledo? Kako s svojim načinom življenja 

vplivaš na druge? 

Marija je v vsakdanjih opravkih (vsakdanjih dolžnostih, delu ) videla možnost za osebno 

rast; videla možnost popotnice, ki ji bo koristila v življenju; predvsem pa je znala biti 

zadovoljna, vesela in hvaležna. 

 

UPOGNJEN OD BREZVOLJNOSTI? 

Kako lahko je pustiti rečem, da gredo svojo pot! 

Mogoče v tebi ni nobenega elana (poleta, veselja, gorečnosti) za to, da 

bi kaj naredil, ustvaril, v čem spremenil svet (vsaj v kakšni majhni, 
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vsakdanji, stvari)? Ko imaš  priložnost dati nekaj od sebe, iztisniti nekaj iz sebe, narediti 

nekaj sam in pokazati, da si nečesa sposoben - ali ostajaš brezciljen in brezvoljen… se čutiš 

nezadovoljnega, te peče vest?  

Marija je čutila v sebi moč Svetega Duha, katera jo je navdajala z življenjskim optimizmom. 

Tej moči se je vedno odpirala, priporočala, izročala in iz nje črpala moči. Varovala je svoje 

srce; znala je biti čuječa (opazovala je samo sebe in gledala kaj stopa v njeno notranjost) in 

se ni prepuščala malodušju, trenutni žalosti, potrtosti, razočaranju, brezvolji… Znala je biti 

gospodar svojega notranjega – duhovnega in čustvenega sveta.  

 

MOLITEV 

 

Mlad sem, Gospod, zelo mlad. 

Stari ljudje so sključeni. 

Vendar, ko bolje pomislim, vidim, da sem tudi sam v marsičem že star. 

Ne vem, kako bi se ti zahvalil, Gospod, za vse kar si zame storil. 

Naredil si me po tvoji podobi, tvoje obličje v meni me dviguje in mi daje moči; 

daje mi možnosti, da stopam s teboj v stik in da sem lahko tvoj sogovornik. 

Vendar kljub vsemu sem večkrat podoben živalim, ki se vlečejo po tleh in ne vidijo smisla 

svojemu bivanju. 

Usmili se vsega tistega, kar me upogiba k tlom. 

Zaupam vate, kakor je žena iz evangelija zaupala vate. 

Tudi mene ozdravi in me naredi postavnega, z jasnim pogledom, 

človeka, ki se bo lahko iz oči v oči srečal z drugim in s Teboj. 

Rad bi bil, Gospod, kot Marija. 

Da bi bil pokončen, ponosen, da bi videl dlje od trenutka 

in da bi bil odprt za druge in Zate. 

Hvala, ker me imaš rad. 
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MED DOBRODUŠNOSTJO IN ZLOBO 

 

Odlomek iz Svetega Pisma: (2 Mz 23,20-23) 

 

Glej, angela pošljem pred tvojim obličjem, da te obvaruje na poti in te pripelje v kraj, ki sem 

ga pripravil.  Pazi nanj in poslušaj njegov glas; ne upiraj se mu, ne bo namreč prenašal 

vašega zavračanja, ker je moje ime navzoče v njem!  Če boš poslušal njegov glas in storil 

vse, kar porečem, bom sovražnik tvojih sovražnikov in nasprotnik tvojih nasprotnikov.  Moj 

angel bo šel pred teboj in te bo pripeljal v obljubljeno deželo. 

 

 

Spraševanje vesti 

Glavno vprašanje današnjega spraševanja vesti je: Komu se pustiš voditi v življenju? Angelu, 

ki pooseblja dobrodušnost ali hudemu duhu, ki pooseblja zlo?  

Kdo je angel? Angel je nekdo, ki nas vodi, spremlja, ki nam svetuje, ki je naš zaščitnik.  

Zato se danes vprašaj: ali si bil angel varuh tisti, ki so ti blizu? Kar pomeni – ali si bil: 

 

o VODNIK: Angel je nekdo, ki ti ponudi roko in te hoče popeljati po poti 

življenja – skuša ti biti smerokaz na poti. 

Kakšen vodnik /kažipot/ si bil svojim prijateljem (bližnjim)? Si znal ponuditi 

roko pomoči? Si kdaj zavajal ali spravljal ljudi na slabo pot? Ali lahko v tebi tvoji prijatelji 

najdejo jasno oporo, nekoga, na katerega se lahko zanesejo, mu zaupajo? 

Ali si bil »slepi« vodnik: ko si razlagal, pojasnjeval, se bahal s stvarmi, ki jih nisi poznal in jih 

sam nisi okusil (poznal)?, ko si dobro vedel, da je vse kar govoriš neresnica ali pa da so vsaj 

določene stvari zlagane.  
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o  STRAŽNIK: Angel je nekdo, ki drugega razume kot trdnjavo, ki jo je 

potrebno braniti pred napadi sovražnikov in pred lastno lenobo. V 

nevarnosti te angel ne le vodi za roko, pač pa stoji s teboj ob strani. 

Kakšen si bil do svojih prijateljev? Si bil pozoren na njih ali pa te ni zanimalo kako in kaj je 

z njimi? Si se kdaj izpostavil in opozoril, če si v nečem videl nevarnost ali neumnost: pri 

odločitvah, pri pogovorih o drugih ljudeh… 

Ko je bil kakšen tvojih prijateljev v stiski: kaj si storil? Si bil toliko močan, da si stal »poleg«? 

Si bil včasih celo v dodatno stisko svojemu prijatelju? 

 

 

o SVETOVALEC: Angel je nekdo, ki zna svetovati, ki vidi nekatere 

možnosti; spodbuja dobra dela in dobre misli; obrača človeka k 

dobremu. 

Kakšen svetovalec si bil svojim prijateljem? So pri tebi lahko tvoji prijatelji naši poln 

nahrbtnik dobrih misli ali pa je bil nahrbtnik le poln praznega bahanja ali celo neumnosti? 

Kakšna sporočila prenašaš na svoje prijatelje?  

Ali si naredil vse, da bi tvoji prijatelji zaznali razliko med dobrim in slabim? Ti je uspelo, da 

so začutili dobroto in imeli možnost tudi sami delati dobro?  

Kako si gledal na njihove misli o drugih tvojih prijateljih in znancih, ki niso bile vedno v 

skladu z »dobroto«? 

 

ZAGOVORNIK – ADVOKAT: Angel je nekdo, ki stoji pred Bogom in 

moli, prosi zate pred Bogom,… je nekdo, ki te zagovarja in govori 

dobro o tebi. 

Kakšen advokat pred Bogom si ti za svoje prijatelje? Moliš zanje? 

Misliš dobro o njih in jim želiš dobro v molitvi? Ali pa si nekdo, ki obtožuje svoje prijatelje 

za njihovim hrbtom? Si človek, ki misli to, kar reče? 
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MOLITEV 

 

Gospod, 

še enkrat sem se lahko srečal z osebami,  

ki so mi v življenju kot vodniki in me skušajo varovati pred slabim. 

Zate, Gospod, je vsak dragocen;  

za vsakega bi dal vse, da bi ostal dober in pošten. 

Zato mi pošiljaš angela na mojo pot.  

Hvala ti, Gospod, za tvojo skrb in pomoč. 

Sprejemam tudi povabilo, da bi bil jaz angel drugim. 

Da, rad bi, da bi bil tudi jaz dober vodnik svojim prijateljem. 

Oprosti, ker se včasih zgodi, da nisem dober in da zavajam. 

Prosim te za novo zaupanje mojih prijateljev. 

Rad bi jim bil zvesta opora, močan stolp, trdna obramba- 

nekdo, ki jim bo stal ob strani; 

nekdo, ki jih bo stražil in varoval; 

nekdo, ki jim bo dajal nasvete in jih usmerjal k dobroti; 

nekdo, ki bo lahko zvest zagovornik svojih prijateljev pred Tvojim obličjem. 
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POGOVOR MLADENIČA S SVOJO DUŠO 

Priprava na spoved v skupini 

DUHOVNIK 

Sestre in bratje! Bog Oče, ki nas je izbral po svojem neizmernem usmiljenju; Sveti Duh, ki 

nas posvečuje, da prisluhnemo Jezusu Kristusu, da bi po njem imeli življenje in da bi ga 

imeli v obilju naj bodo v vsej polnosti z vami vsemi. 

 In s tvojim duhom. 

 

DUHOVNIK  

Tukaj smo, da bi slavili Gospoda s tem, da se spreobrnemo in zaživimo v svoje življenje v 

večji polnosti. Zato se odprimo očiščujočemu navdihu Svetega Duha, da nam pomaga priti 

v polnost veselja, ki ga človek okusi v spravi z Bogom, s seboj, bližnjim in vsem okoljem. 

  

Molimo!  

(Kratek premor!) 

 O Bog, izvir miru in polnosti 

 za vse, ki se ti izročijo, 

 daj nam po svojem Svetem Duhu čut za dobro 

 v svobodi in zvestobi tvoji volji. 

 Po Kristusu našem Gospodu. 

 Amen. 

 

 

I. BOGOSLUŽJE BESEDE 

PRVO BERILO : Iz 55,1-11 

PSALM: Psalm 19, 8-15 

ODPEV: Gospod, ti imaš besede večnega življenja. 
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DRUGO BERILO: 2 Kor 5,17-21;6,1-2 

ALELUJA. Jaz sem prišel, da bi imeli življenje in ga imeli v obilju. ALELUJA. 

 

EVANGELIJ: Jn 3,14-21 ali Jn 10,7-15 

 

II. IZPRAŠEVANJE VESTI 

 

 

KRONIST 

Za začetek tega milostnega večera (dne)prisluhnimo zgodbici: 

Nekega večera sta prijatelja šotorila ob samotnem delu jezera. Pogled nanj je bil 

veličasten. Med vejevjem se je na vodni gladini pozibaval lesen čoln. Takoj sta si bila 

enotna, da zaveslata na drugo stran jezera. 

Tam ju je pričakal vrvež turistov in ulice nočnih lokalov.  V enega izmed lokalov sta tudi 

zašla. Ostala sta tam do trdne teme in med tem izpraznila nekaj kozarcev. 

Ko sta zapuščala lokal, so se jima noge močno zapletale, kljub temu pa sta uspela priti do 

svojega čolna, da bi se vrnila v svoj šotor. 

Začela sta vneto veslati. Po dveh urah veslanja, je eden rekel drugemu: »Se ti ne zdi, da bi 

po tolikem veslanju morala že zdavnaj biti na drugem bregu jezera?« »Zagotovo!«, je 

odvrnil drugi, »morda pa nisva dovolj veslala.« 

Podvojila sta svoje moči in veslala še eno uro. Toda šele, ko se je začelo daniti, sta osuplo 

opazila, da sta bila ves čas na istem mestu. 

Pozabila sta odvezati vrv, s katero sta privezala čoln. 

 

kratek premor 

 

FANT  

Kdo si, ki mi to pripoveduješ? 
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DUŠA 

Jaz sem, tvoja duša.  

 

FANT  

Ma si pametna. In kaj bi rada od mene? Pusti me pri miru. Zgodba gor, zgodba dol. Jaz na 

srečo nisem zadet. Z mano je super. Slišiš? SUPER! 

 

DUŠA 

Veselim se s teboj in srečna sem, ko slišim, da si super. Življenje pozna namreč solze in 

smeh, pozna žalost in veselje, pozna padce in vzpone. Jaz, tvoja duša, želim, da bi bilo 

tvoje življenje ena sama velika polnost.  

 

FANT  

O kakšni polnosti pa govoriš? 

 

DUŠA 

Polnost, ki te bo pripeljala korak bliže božjemu otroštvu, tistemu otroštvu, ki izbira med 

dobrim in boljšim za BOLJŠE. Ta polnost pa je pot, zato bi te rada popeljala na 

popotovanje skozi samega sebe. 

 

FANT  

Vendar… Ko začnem brskati po sebi, se počutim tako dol… 

 

DUŠA 

Mogoče v sebi iščeš samo minuse… Ne boj se, ne bom te obsojala. Rada bi le, da se ta 

večer ustaviš, pogledaš vase, odkriješ tudi svoje pluse, to, kar bi lahko bilo dobro. In 

opraviš spoved.  

 

FANT  

No pa smo tam. Spoved, spoved… Tiste drobnarije, ki jih imam, znam že na pamet!  
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DUŠA 

Morda si ne postavljaš pravih vprašanj in tako ostajaš na mestu kot ona dva s tistega 

čolna, ki sta pozabila odvezati vrv. Skrivnost dobre spovedi so vprašanja in kot nalašč je tu 

postni čas. 

 

FANT  

Kaj pa ima postni čas opraviti z mojo spovedjo?  

 

DUŠA 

Post je čas posebnih milosti. Je pot, ki te lahko pripelje do zarje novega začetka. Poglej, 

ravno te dni je na voljo več duhovnikov!  

 

FANT  

Zakaj pa se moram spovedati ravno duhovniku, ki je človek kot jaz? Jaz to delam kar 

naravnost z Bogom. Izi varianta, a? 

 

DUŠA 

To ni slabo. Toda spoved ni le srečanje z duhovnikom. Gre za mnogo, mnogo več. Gre za 

srečanje tistega, ki tava s tistim, ki je rekel, da je Pot, tistega, ki je v temi s tistim, ki je 

rekel, da je Luč, tistega pobitega s tistim, ki je rekel, da je Življenje. 

 

KRONIST 

Je mir, ki se podarja tistim, ki so nemirni; je usmiljenje, ki se podarja tistim, ki jih je 

izmučila neprizanesljivost; je odpuščanje, ki se podarja tistim, ki so nespravljivi. 

kratek premor 

 

FANT  

Mislim, da sem pripravljen na vprašanja. 
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DUŠA 

No pa pojdiva na pot. 

Kratek premor 

 

DUŠA 

o Se vzorno obnašam povsod in vedno, že zaradi sebe, ker se cenim in ne zaradi 

spleta okoliščin? 

o Se vzorno obnašam tudi tam, kjer me nihče ne pozna in ne samo pred tistimi, pred 

katerimi se to izplača? 

o Je moj besedni zaklad takšen, da mi ni težko dajati odgovor za vsako izgovorjeno 

besedo? 

o Vršim svoje dolžnosti zaradi sebe in ne samo, ker drugi tako hočejo? 

o To kar delam, delam z veseljem in ne nergam, kako sem ubogi in nesrečen, ker 

moram to in ono narediti? 

o Ustvarjam zaradi ustvarjanja in radosti nad podarjanjem in ne zaradi hvale, da mi 

bodo rekli HVALA? 

o Svoj čas uporabljam odgovorno?  

o Spoštujem svoje telo? Ga ne zanemarjam? Skrbim dovolj za svoje zdravje? 

 

KRONIST 

Veliki slikar Leonardo da Vinci je sprejel izziv poslikati jedilnico milanskega samostana s 

fresko zadnje večerje. Želel je, da bi bila ta freska njegova najboljša umetnina, zato je 

preden je narisal Jezusov obraz, več mesecev iskal model, ki bi imel vse ustrezne lastnosti.  

Končno je našel obraz, ki je izžareval moč in hkrati nežnost, poduhovljenost in odločnost… 

Jezusu ga je posodil Angelo, odkritosrčen in pošten mladenič, ki ga je srečal na ulici.  

Leto kasneje je Leonardo svoje iskanje nadaljeval. Potreboval je osebo, ki bi svoj obraz 

posodila Judu. Iskal je obraz, ki bi izražal nemir in razočaranje, obraz človeka, ki bi bil 

pripravljen izdati najboljšega prijatelja. Po mnogih nočeh, ki jih je prebil v razvpitih delih 

Milana, je Leonardo le našel obraz za svojega Juda. 

Odpeljal ga je v samostan in se pripravil za slikanje. V istem trenutku je v očeh moškega 

zagledal solzo. 

»Zakaj solze?« je vprašal Leonardo, strmeč v obraz. 

»Jaz sem Angelo,« je zamrmral, »tisti, ki sem vam služil za Kristusov obraz.« 
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DUŠA 

o Postopam z najmanjšim bitjem na zemlji, kot s tistim, ki ima v rokah mojo usodo? 

o Znam prisluhniti drugim, jim svetovati in opogumljati? 

o Kako reagiram na žalitve? Ali tistemu, ki me žali, povrnem še večjo žalitev ali 

prepustim svojo čast Bogu?  

o Dopustim, da kdaj drugi tudi napačno razumejo moje delovanje? 

o Odpuščam brezpogojno, ne da bi  raziskoval po preteklosti ali raje obsojam? 

o Pustim druge priti do izraza, do veljave, ali sem sam raje v središču pozornosti? Pa 

čeprav z neumnimi pripombami? 

o Kaj imam povedati o drugem, le to kar sem slišal o njih ali to kar sem z njimi 

doživel? 

 

KRONIST 

Nekdo je ves razburjen pritekel k modrecu: 

»Poslušaj, moram ti povedati, da tvoj prijatelj…« 

»Počakaj!« ga je prekinil modrec. »Si to, kar mi hočeš povedati, presejal skozi tri sita?« 

»Tri sita?« 

»Da, moj prijatelj, tri sita. Prvo sito je RESNICA. Si prepričan, da je vse, kar mi imaš 

povedati, tudi res?« 

»Slišal sem pripovedovati…« 

»Drugo sito je DOBROTA. Je vse, kar bi mi rad povedal, vsaj dobro?« 

»No, to ravno ni…« 

»Potem uporabi tretje sito. Tretje sito je govori o drugem samo, kar je POTREBNO. Ali je 

torej potrebno, da mi poveš, kar te tako vznemirja?« 

»Potrebno ravno ni, pač…« 

»Potem,« se je nasmehnil modrec, »če to, kar mi hočeš povedati, ni niti resnično, niti 

dobro in niti potrebno, pozabi na to.« 

 

DUŠA 

o Ali je božja volja merilo mojega življenja, ali se raje zatečem po nasvet v sanjsko 

knjigo, horoskop? 
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o Ali mi pomeni vera: POT, RESNICO in ŽIVLJENJE?  

o Skrbim za svojo duhovno rast? 

o Je moja molitev komunikacija z Bogom? 

o Kakšne pa so moje nedelje?  

o Kakšen je moj odnos do zakramentov? 

o Izpolnjujem to, kar obljubim? 

 

KRONIST 

No, vi, ki pravite: »Danes ali jutri odpotujemo v to in to mesto, tam ostanemo eno 

leto…,« sploh ne veste, kaj bo jutri. Kaj pa vaše življenje?… Rajši recite: »Če bo Gospod 

hotel, bomo živeli in storili to in ono.« …«Kdo torej zna delati dobro, pa ne dela, greši.« 

(Jak 4, 13 – 17) 

 

DUŠA 

Ostani odgovoren! Ohrani svojo pokončnost sredi omahljivcev. Ohrani resnico sredi laži. 

Ohrani kulturo življenja med kulturo smrti. 

 

FANT  

Gospod, nočem se več slepiti. Nočem več, da mi le moj dober občutek kroji, kaj je prav in 

kaj ne. Nočem se skriti pod nevednost. Preprosto. Grešil sem, Gospod!  

 

 

III. OBRED SPRAVE 

DUHOVNIK 

Ko se spominjamo, da nam Gospod podarja polnost življenja, obnovimo krstne obljube 

tako, da se odločimo za zavračanje greha in da živimo polno življenje v Kristusu in Cerkvi. 

Ali se odpoveste grehu, da boste živeli v svobodi Božjih otrok? 

Se odpovem! 

 

Ali se odpoveste vabljivosti zla, da v vas ne zagospodari greh? 

Se odpovem! 
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Se odpoveste satanu, ki je pobudnik in vzrok vsakega greha? 

Se odpovem! 

 

Verujete v Boga, ki je ustvaril nebo in zemljo? 

Verujem! 

 

Verujete v Jezusa Kristusa, njegovega edinega Sina, ki je za nas umrl in je vstal od mrtvih? 

Verujem! 

 

Verujete v Svetega Duha, v katoliško Cerkev, občestvo svetnikov, odpuščanje grehov in v 

večno življenje? 

Verujem! 

 

To je naša vera, to je vera Cerkve in mi smo veseli, da jo izpovedujemo v Kristusu našem 

Gospodu. 

Amen. 

 

 

OČE NAŠ… 

 

 

Molimo! 

O Bog, ki si prizadevaš vedno za naše odrešenje, 

in nam naklanjaš v tem jubilejnem času 

še posebne milosti, 

glej na to svoje ljudstvo, 

naj bo očiščeno s spokornimi dejanji,  
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naj doprinese s svojim prizadevanjem 

k polnosti življenja iz vere, upanja in ljubezni. 

Po Kristusu našem Gospodu. 

 

Amen. 

 

 

IV. BLAGOSLOV 

 

DUHOVNIK 

Bog vse tolažbe naj spremlja vaše dneve s svojim mirom in vam podarja darove svoje 

milosti. 

Amen. 

 

Naj vas Gospod osvobodi vsake nevarnosti in potrdi vaša srca v svoji ljubezni. 

Amen. 

 

Naj vas Gospod napolni z vero, upanjem in ljubeznijo, da bo vaše življenje v obilju dobrih 

del in da tako pridete v nebeško slavo. 

Amen. 

 

Blagoslov vsemogočnega Boga + Očeta in Sina + in Svetega Duha +, naj pride na vas in naj 

na vas vedno ostane. 

Amen. 

 

Pojdite in živite v miru! 

Bogu hvala! 
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POGLED VASE OB DOGODKIH JEZUSOVEGA 

ROJSTVA 

PRIPRAVA NA SPOVED V ADVENTNEM ČASU 

 

Za začetek najprej preberi poročilo o Jezusovem rojstvu kakor ga je zapisal evangelist Luka. 

 

Tiste dni je izšel ukaz cesarja Avgusta, naj se popiše ves svet. To popisovanje je bilo prvo v 

času, ko je bil Kvirinij cesarski namestnik v Siriji. In vsi so se hodili popisovat, vsak v svoj 

rodni kraj. Tudi Jožef je šel iz Galileje, iz mesta Nazareta, v Judejo, v Davidovo mesto, ki se 

imenuje Betlehem, ker je bil iz Davidove hiše in rodbine, da bi se popisal z Marijo, svojo 

zaročenko, ki je bila noseča. Ko sta bila tam, so se ji dopolnili dnevi, ko naj bi rodila. In rodila 

je sina, prvorojenca, ga povila in položila v jasli, ker v prenočišču zanju ni bilo prostora.  

V istem kraju so pastirji prenočevali na prostem in čez noč stražili pri svoji čredi. Gospodov 

angel je stopil k njim in Gospodova slava jih je obsijala. Zelo so se prestrašili. Angel pa jim 

je rekel: »Ne bojte se! Glejte, oznanjam vam veliko veselje, ki bo za vse ljudstvo. Danes se 

vam je v Davidovem mestu rodil Odrešenik, ki je Mesija, Gospod. To vam bo v znamenje: 

našli boste dete, povito in položeno v jasli.« In nenadoma je bila pri angelu množica nebeške 

vojske, ki je hvalila Boga in govorila: »Slava Bogu na višavah in na zemlji mir ljudem, ki so 

mu po volji.« 

Ko so angeli šli od njih v nebo, so pastirji govorili drug drugemu: »Pojdimo torej v Betlehem 

in poglejmo to, kar se je zgodilo in kar nam je sporočil Gospod!« Hitro so odšli tja in našli 

Marijo, Jožefa in dete, položeno v jasli. Ko so to videli, so povedali o besedi, ki jim je bila 

rečena o tem otroku. In vsi, ki so slišali, so se začudili temu, kar so jim povedali pastirji. 

Marija pa je vse te besede shranila in jih premišljevala v svojem srcu. In pastirji so se vrnili 

ter slavili in hvalili Boga za vse, kar so slišali in videli, tako, kakor jim je bilo rečeno.  (Lk 2,1-

20) 
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Ko prebiraš te vrstice in se ob njih prikradejo pred oči še jaslice, se zelo hitro lahko zgodi 

da zdrsneš v nek svet, ki je poln idiličnega, lepega, skorajda idealnega. A prvi Božič ni bil 

idiličen. In prav ta, prvi Božič, naj ti služi za premislek o načinu življenja, ki ga živiš. Naj ti bo 

v spraševanje vesti; naj ti bo v spodbudo, da prevetriš svoje srce in se odpreš Božji milosti 

in temu, v čemer Bog računa nate in s teboj. 

 

Za trenutek se umiri in položi samega sebe v Njegove roke. To kar čutiš, o čemer 

razmišljaš, kar si želiš, načrte…; osebe, ki jih nosiš v srcu… vse to izroči Bogu. To naj 

bo moj dar njemu danes. Za vse to molim, se zahvaljujem ter ga prosim. Zelo 

pomembno je, da tega dela priprave ne preskočiš! 

 

Nato si pred oči svojega srca prikliči podobo Jožefa in Marije, 

katera je v visoki nosečnosti, a morata zaradi cesarjevega ukaza 

na pot iz Nazareta v Betlehem. Pot je bila naporna, a zaradi 

zaukazanega ljudskega štetja (popisovanja) morata odriniti.  

Ob tej njuni poti razmisli sam pri sebi kakšen odnos imaš do stvari, s katerimi se v življenju 

tudi sam srečuješ na način da jih MORAŠ storiti. Tudi sam imaš dolžnosti, obveznosti, dela, 

opravila.. katere je potrebno narediti, čeprav bi včasih raje, da jih ne bi bilo. Saj bom potem, 

saj lahko to naredi kdo drug namesto mene (brat, sestra, sošolec…), pa ne ravno sedaj, ko 

je na TV ta oddaja ali sem si ravno začel dopisovati s prijateljem po internetu… Podobne 

misli se verjetno tudi v tebi kdaj zganejo. 

Kakšen odnos imaš do dolžnosti? Tarnaš, negoduješ, odlašaš da bi jih naredil, jih prelagaš 

na druge ali na pozneje, se jim izmikaš? Kako je s tvojo lenobo? Se znaš potruditi, 

odpovedati čemu in stisniti zobe ter dati vse od sebe…?  

Pusti, da nekaj časa ta vprašanja odmevajo v tebi. Kaj zbujajo v tebi? Si odgovoren, se drugi 

lahko zanesejo nate?  
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Druga podoba, ki si jo postavi pred oči, je podoba Jožefa in 

Marije, ki v Betlehemu iščeta prenočišča. Prostora zanju se ne 

najde. Marija pa je na tem, da rodi. Prvo dete. Toliko nejasnosti, 

strahu, pričakovanja… sedaj pa še brez vsake varnosti, strehe nad 

glavo… Porod se bo zgodil zunaj na poljanah.  

Ob tej podobi si izprašaj vest glede tvojega odnosa do drugih. Kako se obnašaš do 

prijateljev, staršev, bratov, sester, sošolcev… do tistih, ki ti niso po godu ali nekoga, ki je 

malo bolj neroden, ni tako »dober« kot si ti, … Se posmehuješ, norčuješ iz koga; vidiš in 

čutiš potrebo po tem, da nekomu pomagaš? Znaš za koga (o kom) zastaviti dobro besedo 

in prekiniti na tak način opravljanje, obrekovanje ali kritiziranje? Se znaš opravičiti? Znaš 

biti prijazen in vljuden tudi z nekom, ki ti »ni najbolj po godu«? 

Skušaj pogledati na odnose, ki oblikujejo tvoj vsakdanjik. Na ljudi, s katerimi se srečuješ. 

Kako pristopaš do njih? Jih sploh opaziš? Se zanimaš za druge-ga? Znaš poslušati, 

prisluhniti? Včasih rečemo: kako so lahko bili Betlehemčani tako trdosrčni, da niso odprli 

vrat za Jožefa in Marijo… ti… ti odpiraš vrata k (do) drugim? 

 

Tretja podoba se nanaša na preproste pastirje, med katerimi 

sta Jožef in Marija le našla prostora za bivanje. Bila je to staja, 

hlev… a bila je streha nad glavo. Verjetno vidimo, da Božič ni bil 

ravno idila! 

Pastirji so dali prostor – čeprav skromen – Bogu. Dali so prostor, 

da se je lahko rodil Bog. Na tem mestu se vprašaj kako je s teboj: 

je v tebi prostor za Boga? Se najde v teku dneva prostor zanj? 

Pomisliš med dnevom na Boga? Moliš? Se znaš zahvaliti Bogu za to, kar imaš, kar doživiš; 

za ljudi, ki skrbijo zate? Se spomniš nanj le ko je to »predpisano« ali le ko ga potrebuješ? 

Moliš za druge (nekdo je bolan, nekdo drug mi zaupa svojo stisko, spet nekdo mi zaupa 

težavo v domači družini – s starši…), izročaš te osebe v molitvi Bogu? Znaš biti na tak način  

duhovni dobrotnik drugim? 
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V teh letih je zelo pomembno, da človek razvije v sebi čut za dobroto, hvaležnost in 

sposobnost poslušanja. Dobrota, hvaležnost in poslušanje (spoštovanje) ti odpirajo pot k 

drugemu. Fantu, dekletu. A ne le to! Ravno tako so to tudi poti k Bogu. Poti, preko katerih 

lahko odnos do Boga še bolj poglobiš; ga narediš osebnega; prerasteš otroškost – podobno 

kot pri odnosu do nasprotnega spola. To so leta, ki kličejo po poglobljenem odnosu. Se 

trudiš biti tak? 

 

In končno je tu še četrta podoba. To je podoba zvezde, ki je tri 

modre (kralje) usmerila na pot k novorojenemu Odrešeniku. Bila je 

vodilo, smer, izziv ki so ga modri vzeli za res. 

Ob tej podobi si iskreno postavi vprašanje o tem, kar je za tvojo pot 

k odraslosti izjemnega pomena: kdo oz. kaj je je tvoj življenjski ideal; 

kaj oblikuje tvoje obnašanje, govorico, želje, hrepenenja? Je ta (to) 

kar te navdihuje nekaj pozitivnega? So med glavnimi vrednotami tvojega življenja poštenje, 

iskrenost, delavnost, pripravljenost pomagati, skromnost, zvestoba dani besedi, obljubi? Si 

spoštljiv, se tako obnašaš? Kako porabljaš svoj čas – čutiš odgovornost do življenjskega 

poslanstva (učiti se, srkati znanje, znati se darovati/odpovedati sebi, biti na razpolago za 

pomoč…)? Znaš biti človek (spoštljiv, dober, plemenit…); te tvoje znanje še bolj zavezuje k 

temu, da narediš čim več dobrega za druge, človeštvo? Zapravljaš čas z zatekanjem v svet 

virtualnega? Se trudiš za neposredne, osebne odnose do drugih s katerimi preživljaš večino 

svojega časa? 

Čas gimnazije ni le čas mladostnosti, norčij, energije, ki jo je pač potrebno na tak ali 

drugačen način porabiti… Je čas odgovorne priprave na življenje. Je čas projekta: postati 

človek. Človek zanesljive besede, znanja, zaupanja, spoštovanja drugih… človek za druge in 

z drugimi za boljši svet. Se trudiš v to smer? 
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Ob sklepu tega premišljevanja, ko si svoje življenje osvetlil s podobami prvega 

Božiča, se ponovno odpri Bogu in mu s svojimi besedami izroči to, kar si 

premišljeval. To, kakršnega si se odkril, kakršnega se poznaš ali tudi takšnega kakor 

te večkrat poznajo drugi (me kdo kaj opomni, graja, pohvali…). Pomembno je, da 

vsaj nekaj trenutkov vztrajaš v osebni molitvi. Da to, kar si premišljeval oblikuješ 

kot molitev k Bogu.  

Prosi Boga za odpuščanje, za milost spreobrnjenja, poprave; za moč zastaviti življenje 

drugače za naprej in za razsvetljenje slediti temu v čemer on računa nate in s teboj.  

 

Zmoli kesanje. 

 

Poskrbi, da opraviš dobro spoved.  

Pot priznanja svojih napak, slabosti in greha ter položitev tega pred Boga nas vodi bližje k 

Bogu! Biti bližje Bogu in temu, kar je Bog pripravil na vsakega od nas pa na nek način 

pomeni živeti Božič – prihod Boga. Vesel in blagoslovljen božič! 
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PRED KRIŽANIM 

PRIPRAVA NA SPOVED V POSTNEM ČASU 

 

 

 

Poiščem miren prostor in se umirim. Zazrem se v podobo križanega in nekaj trenutkov 

pustim, da se podoba vtisne v moje srce in spomin. 

 

Počasi preberem Lukov zapis Jezusovega križanja. 

Ko so ga odvedli, so prijeli Simona iz Cirene, ki je prihajal s polja, in mu naložili križ, da ga 
je nesel za Jezusom. Za njim je šla velika množica ljudstva, tudi žene, ki so se tolkle po 
prsih in jokale zaradi njega. Jezus pa se je obrnil k njim in rekel: »Hčere jeruzalemske, ne 
jokajte nad menoj, temveč jokajte nad seboj in nad svojimi otroki! Glejte, prišli bodo 
namreč dnevi, ob katerih porečejo: ›Blagor nerodovitnim in telesom, ki niso rodila, in 
prsim, ki niso dojile!‹  
Takrat bodo začeli govoriti goram: ›Padite na nas!‹ in gričem: ›Pokrijte nas!‹ Kajti če z 
zelenim lesom delajo takó, kaj se bo zgodilo s suhim?«  
Gnali pa so še dva druga, ki sta bila hudodelca, da bi ju skupaj z njim usmrtili. In ko so 
prišli na kraj, ki se imenuje Lobanja, so tam križali njega in oba hudodelca, enega na 
desnici in enega na levici. Jezus je govoril: »Oče, odpústi jim, saj ne vedo, kaj delajo.« 
Ko so si delili njegova oblačila, so zanje žrebali. Ljudstvo pa je stalo zraven in gledalo. Celo 
voditelji so se norčevali iz njega in govorili: »Druge je rešil, naj reši sebe, če je on Božji 
Mesija in Izvoljenec.« Posmehovali so se mu tudi vojaki; pristopali so in mu ponujali 
kisa. Govorili so: »Če si judovski kralj, reši samega sebe.« Nad njim je bil tudi napis: »Ta je 
judovski kralj.«  
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Eden od hudodelcev, ki sta visela na križu, ga je preklinjal in mu govoril: »Ali nisi ti Mesija?  
Reši sebe in naju!« Drugi pa mu je odgovoril in ga grajal: »Ali se ti ne bojiš Boga, ko si v 
isti obsodbi? In midva po pravici, kajti prejemava primerno povračilo za to, kar sva storila; 
ta pa ni storil nič hudega.«  In govoril je: »Jezus, spomni se me, ko prideš v svoje 
kraljestvo!«  
In on mu je rekel: »Resnično, povem ti: Danes boš z menoj v raju.«  
Bilo je že okrog šeste ure, ko se je stemnilo po vsej deželi do devete ure, ker sonce ni 
dajalo svetlobe. Zagrinjalo v templju se je pretrgalo po sredi. Jezus je zaklical z močnim 
glasom in rekel: »Oče, v tvoje roke izročam svojega duha.« In ko je to rekel, je izdihnil. Ko 
je stotnik videl, kaj se je zgodilo, je slavil Boga in dejal: »Zares, ta človek je bil pravičen.« 
(Lk 23, 26-47) 
 

Nekaj časa pustim, da ta vtis Jezusovega križanja odmeva v meni. Kaj prebuja v meni? 

Ponovno dvignem svoj pogled k podobi križanega. Ob njem si izprašam vest. 

 

POGLED NA LES 

Pomislim na les (drevo), na katerem je bil Jezus križan. Ko pomislim na 

drevo, na les, se mi prikrade misel na sad-sadež. Gospod Jezus je razpet 

na križu; na umetnem stesanem lesu, nekoč delu drevesa. Kakšen je 

sad tega umetno stesanega lesa? Ob vsem trpljenju in preziranju, se 

na tem lesu rodi ljubezen in odpuščanje (odpusti jim…); spoštovanje in 

sprejemanje (razbojnik); pogled na mater in poleg stoječega učenca, 

katerima izreče oporoko… in končno največji sad tega lesa je 

Gospodovo Vstajanje; novo življenje. 

Ob tem se vprašam kakšni so moji sadovi? Kako in koliko znam pokazati nekomu, da ga 

imam rad, da ga cenim, spoštujem (predvsem do domačih, sošolcev, prijateljev…)? Se znam 

zahvaliti, pokazati in povedati da mi veliko pomenijo, da sem vesel, da so!? Znam 

odpuščati, pozabiti? Pogrevam vedno znova stvari, ki so se zgodile in me nekoč prizadele?  

Jezusovo delo trpljenja in podaritve na križu je prineslo svobodo in tolažbo mnogim. Kaj pa 

moje delo? Kako jaz živim? Kakšen je moj jezik, obnašanje; kakšno je moje spoštovanje? 

Moje življen je, moj način življenja »dviguje druge« ali jih tlači, zanemarja…? Jih pač 

prenašam, toleriram…  

Ob Jezusovem lesu križa pomislim na sadove mojega življenja. Kakšno sled, kakšne sadove 

pušča moj način življenja? 
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POGLED NA RANE 

Gospodove rane na rokah, nogah, strani, na glavi… govorijo o velikem 

trpljenju, o velikih bolečinah; o nečloveškem izživljanju vojakov nad 

njim. A on kljub bolečinam, sovražnosti, nepravičnemu sojenju, 

sovraštvu, posmehovanju… ohrani dostojanstvo!  

Njegove rane govorijo o njegovi veliki ljubezni do nas! 

Ob pogledu na rane se zazrem vase. Znam potrpeti, znam stisniti 

zobe? Ali ob stiski (bolezni, nesreči, šolski oceni…) takoj sitnarim, 

tožim, iščem pozornosti in želim, da se bi vsi ukvarjali z menoj? Sem razvajen? Ker smo v 

postnem času, ko smo pozorni na našo dobrodelnost in odpoved – se vprašam se znam 

čemu odpovedati (TV, računalnik, telefon, razvade, nepotrebnemu ali grdemu 

govorjenju…)?  

Znam ceniti delo (odpovedi in žrtve) drugih: bratov, sester, staršev, prijateljev… kaj vse so 

ljudje naredili zame; kaj vse so žrtvovali!! Se znam zahvaliti, pokažem znamenja da jih 

cenim in spoštujem? 

 

 

ZAZRT V OBRAZ 

Gospod na lesu križa izraža pretresljivo bolečino, utrujenost, 

trpljenje, izmučenost, umiranje… Samo predstavljam si lahko kaj 

je pretrpel na križevem potu! In vendar iz križa sije nek mir, 

spokojnost. 

Se zazrem v svoj obraz. Kaj odseva iz mojega obraza? Vidijo lahko 

drugi v meni človeka, ki se zna žrtvovati; ki zna poslušati in 

razumeti; ki rad pomaga; človeka, na katerega besedo se lahko zanesejo? Sem vreden 

zaupanja? 

Se na mojem obrazu vidi, da sem veren? Da verujem v Boga, da molim, hodim k maši? Moj 

obraz odseva mir, spokojnost? Sem zaradi vere boljši, plemenitejši človek? 

 

Pustim da se Jezusov pogled zazre vame. Ko me On gleda v oči mojega srca… kaj bi mi rekel, 

kaj bi mi spregovoril? Kaj mi Jezus iz križa lahko pove o mojem življenju? Kje in v čem me 

lahko pohvali, spodbudi, želi, da grem naprej; v čem sem lahko deležen graje? 
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Pustim, da Njegov pogled seže v globino mojega srca. 

 

Počasi in zbrano zmolim kesanje. 

 

Ob priliki poskrbim, da opravim spoved.  
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KAKO VIDIŠ SEBE? 

 

 

Iz evangelija po Mateju (Mt 7,1-5) 

»Ne sodite, da ne boste sojeni!  

S kakršno sodbo namreč sodite, s takšno boste sojeni, in s kakršno mero merite, s takšno se 

vam bo merilo.  

Kaj vendar gledaš iver v očesu svojega brata, bruna v svojem očesu pa ne opaziš?   

Ali kako moreš reči svojemu bratu: ›Pústi, da vzamem iver iz tvojega očesa,‹ če imaš sam 

bruno v očesu? 

Hinavec, odstrani najprej bruno iz svojega očesa in potem boš razločno videl odstraniti iver 

iz očesa svojega brata.« 

 

 

ZGODBA 

Bil je alpinist, ki si je za cilj zadal doseči vrhe neke visoke gore. Skrbno si je pripravil 

nahrbtnik. Na nekem delu poti se je srečal z navezo plezalcev. Hitro je neko posebnost ljudi 

v navezi: vsak plezalec v navezi je nosil s seboj dva nahrbtnika – enega na sprednji strani, 

drugega zadaj.  

Ko se je bolje potopil v ta nevsakdanji prizor se mu je zazdelo, da so na nahrbtnikih napisane 

neke besede. In res. Na sprednjem nahrbtniku je bilo napisano: sposobnosti (kar je v 

nasprotnem pomenu od pomanjkljivosti); na hrbtnem pa je bil napis: napake. 

V tej navezi je bilo več kot očitno, da je vsak alpinist imel pred očmi posamezne sposobnosti 

kot tudi pomanjkljivosti. Oboje je bilo del osebnosti. 
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Spraševanje vesti 

 

Sedaj pa preverimo tvoj pogled – kako vidiš ti samega sebe? Pred očmi imej te štiri 

možnosti, ki ti bodo odprle nekatere poglede kako vidiš samega sebe in druge! 

 

 

VIDIŠ LE NAHRBTNIK SVOJIH SPOSOBNOSTI 

Si tak, da vedno govoriš le o svojih dosežkih in sposobnostih? Si 

človek, ki vedno govori le o sebi; o svojih namerah, ciljih – da bi drugi 

videli kako si »fajn« in dober? Podoben si farizejem in pismoukom, 

ki so se radi oblačili v dolga oblačila – da bi jih ljudje opazili. Zanje 

Jezus pravi: prejeli so svoje plačilo! 

 

NE VIDIŠ NAHRBTNIKA SVOJIH NAPAK 

Torej si eden tistih, ki se ima za popolnega; si človek, ki nikoli 

ne zgreši, ki ima vedno vse prav… Kot tak, gotovo nimaš toliko 

ponižnosti, da bi videl in sprejel svoje napake in tako tudi prosil 

za odpuščanje. Če ti kaj ne gre od rok iščeš vzroka zunaj sebe 

(gotovo je krivda na drugih, moja ne more biti). Če te kdo 

opozori na kakšno napako, to težko preneseš; če ti kdo kaj očita 

pa se razjeziš in začneš biti zadirčen. 

 

VIDIŠ LE NAPAKE DRUGIH 

Si človek, ki vidi ljudi predvsem skozi oči negativnega – tako vidiš le 

njihove napake. Tvoje oči se pogosto ustavljajo le na tem kar nekomu ne 

leži ali pa pri tistem za kar veš, da je ta človek zgrešil. 
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Si torej sodnik drugih. Nekdo, ki vedno s prstom kaže na napake drugih, čeprav ne poznaš 

teh oseb, kaj šele da bi poznal vzroke zakaj je lahko nekdo tak. 

Vprašaj se če znaš videti tudi kaj lepega, dobrega, koristnega in pozitivnega v svetu in na 

drugih! Kakšen pa je tvoj odnos do sebe? 

 

TEŽKO OPAZIŠ NAHRBTNIK SPOSOBNOSTI DRUGIH 

Težko na drugih vidiš kaj lepega, pozitivnega, dobrega… Ne znaš se 

drugim približati, jih pohvaliti, spodbuditi v dobrem… 

Težko prebavljaš dobre lastnosti nekega človeka? Ali v tebi 

prevladuje slabo mnenje o drugih ljudeh? 

 

NE VIDIŠ SVOJEGA NAHRBTNIKA SPOSOBNOSTI 

Pogosto se dogaja, da nekdo ne more sprejeti samega sebe. Ne 

zna, ne zmore videti sebe v pozitivni luči. Ne zna videti svojih 

darov, talentov, sposobnosti; težko sprejema svoje telo, glas, 

karakter… Vsi so lepši, boljši, sposobnejši, … Si med temi tudi ti? 

Pozabljaš, da si Božji dar in da te je Bog želel prav takšnega kot si? Pozabljaš, da nismo zato 

na svetu, da se ukvarjamo sami s seboj, ampak da služimo (pomagamo) drugim? Nauči se 

ceniti sebe in se podariti v dobro za druge!  
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MOLITEV 

Gospod, priznam…. 

popotnica mojih sposobnosti mi je vedno pred očmi.  

O sebi pogosto menim, da sem najboljši, najprijaznejši, najustrežljivejši… 

Gospod priznam… 

tako težko vidim svojo popotnico z napakami.  

Tolikokrat se dogaja da nočem priznati dejstva, da imam tudi sam napake.  

Ne priznam si niti sebi – čeprav globoko v sebi čutim…. 

Gospod priznam… 

večkrat na drugih znam videti le slabo.  

Rad se zapičim v čisto majhne stvari, da bi drugim le dokazal, da grešijo, da imajo napake. 

Včasih druge celo črtim zaradi njihovih napak. 

Gospod priznam… 

težko mi je videti pozitivne plati drugih.  

Ne znam videti dobrega, lepega in vsega dobrega kar drugi počno. 

Gospod, straži moje oči:  

nakloni mi pogled, ki ne bo videl le sebe in svojih sposobnosti ali samo napak drugih. 

Podari mi pogled, ki bo znal videti v drugih dobro;  

meni pa daj, da si bom znal priznati svoje pomanjkljivosti. 

Vem, da ti ne sodiš tako, kot jaz sodim druge.  

Ti vedno sprejemaš in izkazuješ svoje usmiljenje;  

brez da bi obsojal, pač pa da bi odpuščal. 

Nauči me ljubiti, Gospod! 
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FILM MOJEGA ŽIVLJENJA 

 

Poskrbim, da sem na mirnem kraju. Se umirim in pokrižam. Boga prosim za razsvetljenje, 

da bi v pravi luči pogledal na svoje življenje. Se ob tem spomnim še na koga, za katerega bi 

rad prosil Boga ali se zanj zahvalil. Nosim v sebi kakšno posebno željo? To sedaj izroči Bogu! 

Nato si svoje življenje predstavljam kot film. To je moj film, film o meni! Skušam na svoje 

življenje pogledati iz nekaterih vidikov. Počasi potujem od enega do drugega in gledam 

nase – kakšen sem.  

Tu je nekaj vidikov s katerimi se lahko ozreš na svojo življenjsko pot: 

 

o Vsak človek se trudi, da bi bil čim boljši: kje pri sebi čutiš, da ti ne uspeva, da si šibek, 

da nimaš dovolj moči, volje, vztrajnosti…  

o Na nekatere stvari, ki jih počnemo nas radi opozorijo (opozarjajo) drugi:  zamisli si 

da si sedaj tvoj oče, mama, brat-sestra, najboljši prijatelj – na kaj te ti ljudje pogosto 

opozarjajo? 

o Vsi hočemo da bi bilo naše življenje smiselno, pametno, dobro, lepo. Včasih se zgodi, 

da nas življenje preseneti: je kaj takšnega v mojem življenju, kar boli, kar greni, me 

grebe – kar nisem hotel, da bi bilo, pa se je zgodilo; nekaj, pred čemer bežim, se 

umikam, si težko priznam… 

o Vsak človek hoče pred drugimi ljudmi, da bi dobro izpadel: je kaj takega na tvoji 

samopodobi, ki te ovira/moti v odnosu do drugih 

o Skušaj se vživeti v en tvoj dan (lahko današnji, včerajšnji, sobota…). Ko boš potoval 

skozi njega pomisli ali je kdo od tebe kaj pričakoval, kako si se odzival na 

pričakovanja; kako si izkoristil dan: iz vidika porabe časa, z vidika dobrodelnosti, z 

vidika krepitve odnosov med najbližjimi, z vidika osebne rasti…  
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Predstavljaj si, da si v kinu, ugodno se namestiš, se pripraviš na začetek in … film začne. 

Na tvoje veliko presenečenje se na platnu začne odvijati tvoja življenjska zgodba. 

Najprej si zmeden in ne veš kaj bi… začne se s tvojim rojstvom, veseljem staršev… pustiš, 

da film polzi pred tvojimi očmi…  

 kaj začutiš v sebi ko začneš opazovati film? 

 kaj ti je ostalo kot lepa izkušnja 

 kaj te je bolelo 

 

Na koncu pa se skušaj ob filmu vživeti še v eno vlogo: v vlogo Boga. Zamisli si, da tvoj film 

gleda Bog.  

 kaj si misli o tebi, tvoji družini 

 ti hoče preko tvojega življenja kaj sporočiti 

 bi mogoče bil ob delčkih tvojega življenja zamišljen nad teboj? 

 Čutiš, da bi te za kaj pohvalil in spodbudil? Da bi te za kaj grajal in hotel, da bi bilo 

drugače, da bi bil ti drugačen?  

 Bog ti napiše ob filmu le en stavek: kateri stavek bi bil to? 

 

Sklenem vajo z molitvijo za svoje življenje, za prave odločitve, za moč in voljo… za…(sam 

prosim za kakšen poseben namen…).  

 

Spoznanja vaje lahko uporabimo kot pripravo na spoved oz. pri spovednem pogovoru! 
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SPOVEDNI OBRAZEC 

Kako poteka sam obred spovedi? 

 

o Na začetku spovedi pozdravim, lahko z besedami: Hvaljen Jezus! 

o Spovednik odgovori: Na vekomaj, amen. 

o Pokrižam se: V imenu Očeta... 

 

o Spovednik morda glasno ali tiho zmoli: Bog, ki razsvetljuje človeška srca, naj ti 

pomaga, da boš prav spoznal/a svoje grehe in dosegel/la Božje usmiljenje. Amen. 

 

o Najprej povem, kdaj sem bil/a zadnjič pri spovedi. 

o Nato se na kratko predstavim: svoj stan (sem poročen/a, samski/a), družino (mati, 

oče, dijakinja, študent, babica, tast...). 

 

o Povem svoje grehe, stiske, nemoči: ... Iskreno povem vse, kar vem, da ni bilo prav 

pred Bogom. Pa tudi druge stvari, ki jih želim izročiti Bogu, kjer želim, da se me Bog 

dotakne s svojim usmiljenjem, da me ozdravi, osvobodi, da mi pomaga.  

 

Zaključim lahko z: Moj Jezus usmiljenje! ali drugače povem, da sem končal.  

Če imam kakšno vprašanje, če bi se rad o čem pogovoril, seveda lahko storim tudi 

to. 

 

o Duhovnik mi bo morda spregovoril kakšno besedo, postavil kakšno vprašanje in 

povedal, kaj naj storim za pokoro. 
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o Nakar zmolim kesanje: Moj Bog žal mi je, da sem grešil/a in žalil/a tebe, ki si moj 

najboljši Oče. Trdno sklenem, da se bom poboljšal/a, pomagaj mi s svojo milostjo. 

Amen. 

o Duhovnik mi bo sedaj dal odvezo: Bog Oče usmiljenja, ki je s smrtjo in vstajenjem 

svojega Sina svet spravil s seboj in poslal Svetega Duha v odpuščanje grehov, naj ti 

po služi Cerkve podeli oproščenje in mir. In jaz te odvežem tvojih grehov v imenu 

Očeta in Sina in Svetega Duha. 

o Odgovorim: Amen. 

 

o Spovednik bo morda povabil k zahvali Bogu z besedami: Zahvaljujmo se Gospodu, 

ker je dober! 

o Odgovorim: Ker vekomaj traja njegova dobrota! 

 

o Spovednik lahko zaključi še z besedami: Bog ti je odpustil grehe. Pojdi v miru. 

o Odgovorim: Bogu hvala! 

 

Opomba: 

Spovedni obred ima svoj protokol, ki pa je v osnovi namenjen temu, da človeka 

razbremeni. V smislu, da ne razmišlja kaj je potrebno narediti … in bi tako lahko doživel 

stisko. Protokol pomaga k temu, da je shema jasna in da spovedanec ve kako bo spoved 

potekala.  

Je pa to okviren obred. Besede kesanja, odprtje spovednega pogovora (da ne gre le za 

spoved grehov, pač pa tudi za pogovor o čem, kar se dotika mojega življenja), uporaba 

gest, znamenj, … je prepuščena posamezniku. V tem smislu, da lahko namesto 

predpisanega kesanja zmolim sam s svojimi besedami molitev, ki pa vključuje priznanje 

svojih grehov in prošnjo k Bogu po odpuščanju. Ali da se npr. pri molitvi kesanja trkam na 

prsi (tako kot pri maši – žal mi je, zelo mi je žal…). V tem smislu je obred odprt in 

prepuščen posameznikovi zahtevnosti.  
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