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Prečítaj si 

 
Spovedné zrkadlo je pomôcka, ktorá ti otázkami pomôže v príprave na svätú spoveď 

pri spytovaní svedomia. Nastavuje ti zrkadlo, aby si vnímal, ako sa v skutočnosti 

správať v rôznych situáciách v živote. Možno nájdeš nejakú oblasť, kde budeš 

potrebovať pomoc alebo sa v nej potrebuješ cvičiť. Nezabudni, že je potrebné snažiť 

sa polepšiť a napraviť to, čo je v tvojich silách. Pán Boh ti bude pomáhať. On sa 

rozhodol, že cez svätú spoveď ti uzdraví srdce od hriechu, dá ti silu napraviť, čo si 

pokazil a chrániť sa pred opakovaním toho, čo ti ničí srdce a lásku. Posiela ti na 

pomoc anjela strážcu a dobrých ľudí, ktorí ti budú pomáhať (rodičov, kňazov, učiteľov 

alebo iných dobrých kamarátov). 

 

Príklad spovedného zrkadla 

 
Nájdi si tiché miesto a dostatok času. Môžu ti pomôcť aj rodičia. Zamysli sa 
nad týmito otázkami, ktoré ti môžu pomôcť pochopiť, za čo máš prosiť 
o odpustenie:  
 

• Je v mojom živote na prvom mieste Pán Boh? Mám ho zo všetkého a 
všetkých najradšej? Patrí mu moje srdce? 

• Neprikladám nejakej veci magickú moc? Skutočne verím Pánu Bohu aj keď 
je ťažko? Viem sa zrieknuť všetkého, čo mi chce zobrať zo srdca Ježiša? 

• Modlil som sa pravidelne? Ráno, večer, pred jedlom, po jedle. Spomenul 
som si na Ježiša, keď som sa tešil, alebo mi bolo ťažko? Začínal a končil som 
všetko s Ježišom? 

• Bral som meno Božie nadarmo? Mám v úcte meno Božie a mená svätých? 

• Chodím aspoň na nedeľnú svätú omšu? Ak nemôžem ísť do kostola, snažím 
sa nájsť si čas na Ježiša, na domácu liturgiu?  

• Viem, čo sa deje pri svätej omši? Viem odpovedať a zapájať sa do svätej 
omše? 

• Vyrušoval som počas svätej omše, hlučne som sa správal v kostole? 
Sústredil som sa na svätej omši?  

• Viem si zapamätať niečo zo svätej omše? Viem sa s inými podeliť o tom, čo 
bolo v Božom slove? 

• Viem, že ma Pán Boh má rád, že sa o mňa stará a chce sa so mnou starať aj 
o druhých? 
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• Ochotne pomáham pri domácich prácach? Viem si všimnúť, že iní niečo 
potrebujú? Pomáham im modlitbou a keď môžem aj konkrétnou pomocou? 

• Bol som niekedy sebecký? Viem, že moje srdce je stvorené pre lásku a nie 
sebectvo? 

• Prejavoval som dostatok lásky voči rodičom a ďalším rodinným 
príslušníkom? Nebol som k nim neúctivý alebo nevšímavý?  

• Poslúchal som rodičov a učiteľov? Pozorne a s úctou počúvam, čo mi 
hovoria? Urobím to, čo je mojou úlohou, alebo povinnosťou? 

• Viem poprosiť, keď niečo potrebujem? 

• Vynucujem si pozornosť nevhodným správaním? Viem byť láskavý 
a trpezlivý? 

• Podelil som sa so svojimi hračkami aj s inými deťmi? Viem sa deliť s inými, 
alebo som sebec? Nezávidím iným dobro, viem sa tešiť, že iný majú niečo 
pekné? 

• Bol som netrpezlivý, zlostný, závistlivý? Keď sa necítim dobre, viem sa 
modliť a rozprávať sa s tými, ktorí mi môžu pomôcť? 

• Bol som sebecký a dožadoval som sa, aby všetko bolo len po mojom?  

• Bol som lenivý v škole? Robil som si domáce úlohy čo najlepšie, 
nepodvádzal som na písomkách? 

• Zapájal som sa do bitiek? Nezranil som niekoho nevhodným slovom, 
posmechom? Neteším sa z bolesti a trápenia iných? 

• Klamal som? Ak som klamal, napravil som to? 

• Ukradol som niečo? Ak som niečo ukradol, vrátil som to? Ak sa to nedalo 
vrátiť, tak som to odčinil? 

• Nie som chamtivý? Pokojne znášam, že nám všetko a hneď? 

• Pokazil alebo poškodil som veci, ktoré patria niekomu inému? 
Neprivlastňujem si to, čo mi nepatrí? 

• Dával som iným dobrý príklad?  

• Povzbudzoval som akýmkoľvek spôsobom iných, aby robili zle? 

• Bol som sebecký v myšlienkach a skutkoch? 
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• Závidel som iným? 

• Vylučoval som iné deti z hier? 

• Modlil som sa za iných a snažil som sa ich priviesť bližšie k Bohu? 

• Vážim si svoje zdravie? Nejem veľa sladkostí? Viem sa ovládať? Viem ísť 
načas spať a načas vstať? 

• Viem, že moje telo je chrámom Ducha Svätého?  

• Starám sa o svoje telo s úctou? Nezanedbávam hygienu? Chodím oblečený 
slušne?  

• Používam svoje oči, uši, ruky – celé telo tak, aby oslavovalo Pána Boha – 
teda iba na dobré? 

• Pozerám na každého človek a úctou?  

• Vyhľadávam neslušné obrázky? Používam svoje oči tak, aby v mojom srdci 
bol vždy pokoj a Ježiš sa cítil pri mne dobre? 

• Chránim si srdce od závislostí? Viem, že moje srdce i telo je stvorené 
z Božej lásky? 

• Chránim si svoje oči, uši, a srdce od všetkého, čo by ho mohlo zašpiniť? 

• Nemám vo svojom srdci nejakú zlú túžbu? Nie som príliš zvedavý? Viem sa 
ovládať?  

• Neovláda ma hnev, smútok, zlé pohľady, to, čo je neslušné veci, ale nejaká 
vec (napr. mobil, hračka, ...) 

• Nenapodobňujem zlé správanie iných? Neteším 
sa z toho, že iní robia nejaké zlo? 

• Nevyhováram sa, keď robím nejaké zlo, že to iní 
robia?  

• Nemám niečo v mojom srdci, čo by som mal vo 
svätej spovedi odovzdať Pánu Bohu, aby mi to 
odpustil a uzdravil? 

• Viem, čo koho mám čím skôr odprosiť, čo mám 
vrátiť a čo napraviť?  

• Viem, o čo sa budem konkrétne po svätej 
spovedi snažiť? 


