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PRIZNANJE IN OBŽALOVANJE GREHOV – SPOVED 
 
Učenci 8. razreda so o spovedi zapisali: 
- Sama poskušam upoštevati zapovedi. Če mi kdaj ne uspe, to priznam pri 
spovedi. Spovednik te odreši grehov, ti naloži pokoro in spet je v redu. 
- Če ne spoštujemo zapovedi, se lahko spovemo. 
- Vsak človek ima grehe, to je čisto naravno in ne gre brez njih. 
- Vsak greši, tudi jaz. Tega se zavedam in če imam grehe, se spovem v 
spovednici in s tem prosim Boga za odpuščanje. 
- Človek se opraviči Bogu in tako je dan nov začetek. 
 
PONOVNA ZAVEZA (2 Mz 34,1-10) 
Bog je s svojim izvoljenim ljudstvom sklenil zavezo, 
ko mu je dal deset zapovedi. Ker pa se Mojzes dolgo 
ni vrnil z gore Sinaj, si je ljudstvo izdelalo malika – 
zlato tele, ki ga je častilo kot boga. Ko se je Mojzes 
vrnil s Sinaja, je videl ljudstvo, kako časti zlato tele 
in razbil je kamniti tabli z desetimi zapovedmi.  
Zakaj tedaj ni Bog uničil svojega ljudstva, ki se je 
tako močno pregrešilo – namesto, da bi častili 
pravega Boga, so častili zlato tele? Kako to, da je 
naročil Mojzesu, naj se vrne na Sinaj in mu je še 
enkrat dal zapovedi? Zakaj? Ker jim je dal še eno priložnost! Tudi ko ga še 
tako polomimo, nam Bog da priložnost, da začnemo z nova! 

 
PRILIKA O IZGUBLJENEM SINU  
(Lk 15,11-32) 
 
OPRAVIČITI SE PRIJATELJU 
Težko je pristopiti k prijatelju, s katerim sem se 
skregal in se z njim spraviti. To zahteva pogum. 
Enako je v odnosu z Bogom. Da pristopim k 
spovedi zahteva voljo in pogum. Vendar je to 
edina pot, ki vodi naprej.  
Če ne zberem dovolj poguma, da bi pristopil k 
prijatelju in se mu opravičil, potem najin 



nerazrešen problem ostane in navadno postane tako moteč, da se to 
prijateljstvo »ohladi« in se posledično oddaljiva.  
Podobno je tudi v odnosu z Bogom. Če ne zberem dovolj poguma, da bi 
pristopil k spovedi in se pokesal svojih napak in grehov ter prosil Boga 
odpuščanja, potem se lahko hitro zgodi, da se moj odnos do Boga »ohladi« in 
se od njega oddaljim. Toda Bog vedno čaka. Tako kot je oče čakal izgubljenega 
sina, tudi Bog vedno čaka nate! Ne odlašaj predolgo in ne nosi po nepotrebnem 
težkih bremen skozi življenje! Zaupaj, da te ima Bog rad in da ti vedno 
odpušča, če le iskreno priznaš svoje napake. 
Seveda je za »higieno« svoje duše potrebno skrbeti tako kot za telesno higieno. 
Pri tem je vsak zase odgovoren, še posebej, kar se tiče spovedi. Res, da je v 
okviru verouka dana priložnost, a dobro je, da v spovednico vstopim tudi po 
lastni odločitvi, ko vidim, da je potrebno svojo dušo razbremeniti in ponovno 
očistiti. 
 
OBRED SPOVEDI 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DOMAČA NALOGA:Na naslednjo stran v 
zvezku napiši naslov 1. ZAPOVED. Po njim 
napiši prvo zapoved (katera je). Nato v 5-10 
vrsticah napiši, kaj je pomen in smisel prve 
zapovedi; s čim jo v današnjem času 
največkrat kršimo – zoper njo grešimo. 

1 - Hvaljen Jezus! 

 

 

 

4 - duhovnikova uvodna molitev  

 

 

 

 

 

 

 

 

7 - duhovnik moli odvezo: Bog, Oče 

usmiljenja …  

 

9 - Zahvaljujmo se Gospodu, ker je 

dober. 

 

11 - Bog ti je odpustil grehe, pojdi v 

miru. 

 

2 – Na vekoma. Amen.  

3 - se pokrižam: V imenu Očeta in Sina in Svetega 

Duha. 

 

5 - Zadnjič sem bil(a) pri spovedi … 

Moji grehi so … 

6 - Prisluhnem še duhovnikovim besedam ter 

sprejmem pokoro, ki jo opravim po spovedi. Nato 

molim kesanje: 

Moj Bog, žal mi je, da sem grešil in žalil tebe, ki si 

moj najboljši Oče. Trdno sklenem, da se bom 

poboljšal. Pomagaj mi s svojo milostjo. Amen. 

 

 

8 - Amen. 

 

10 - Vekomaj traja njegova dobrota. 

 

12 – Bogu hvala! 

 

 


