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Ján Krstiteľ. Život, ktorý by asi nik z nás 
nebol schopný následovať. Domov v púšti. 
Kobylky na jedálenskom stole. Samota. 
A potláčanie seba, aby ľudia chápali, že 

Lepšie skóre

Spytovanie svedomia
Niet človeka, v ktorom by sa 
neodohrával vnútorný boj 
medzi dobrom a zlom.
Každý z nás je nositeľom 

prišiel, aby bol večne druhý. Po mne prichádza mocnejší… (Mk1,7) Ako keby bol 
povolaný k neustálemu ponižovaniu. Ja nie som dôležitý. Ja na to nemám. Ja len 
slúžim, pomáham, pripravujem cestu pre toho lepšieho. A ako to zdôvodňuje? Ja 
iba krstím vodou, ale on bude Duchom Svätým. Prešli roky, tisícročia. A človek, 
zdá sa, stačí mu Ján Krstiteľ. Koľko vodou pokrstených je kresťanov medzi nami. 
A koľkým to vlastne stačí. Krst. Nič viac nie je treba. A koľkí sú Duchom? A čo 
to vlastne znamená? Nezdá sa mi, aby boli ľudia zvedaví na to, aký krst to vlastne 
priniesol Ježiš. Ján má určite lepšie skóre než Ježiš. Vodou pokrstených je ďaleko 
viac než pokrstených Duchom Svätým. Ján Krstiteľ človeku stačí. Mnohí to aj tak 
povedia, hrdo, veď som pokrstený. A Ján, keby to počul, sklonil by hlavu a ponižoval
by sa zas… ako mu je ľúto, že človek nepochopil. Krstom, iba pripravte cestu 
Pánovi… volal by aj dnes mocným a hnevlivým hlasom, len aby sme spozorneli. 
Alebo je pre nás menej dosť, alebo sme iba Jána nepochopili. A tak som si pred-
stavil, aké by to bolo, ak by krst vodou nebol pre človeka dosť. Ak by sme boli 
všetci vodou obmytí aj Duchom pokrstení. A chápali, že všetko, nič viac a nič 
menej, je milovať Boha v človeku a človeka v Bohu. Nezištne. Nesebecky. Nevy-
počítavo. Neobchodnícky. Boh je láska. A krst Duchom nemôže byť nič iné, ako 
život ponorený do lásky. Lenže my máme aj svoje lásky. Lásky sveta. Sebecké. 
Obchodnícke. Povýšenecké. Aj preto je krst vodou človeku dosť.  Aj preto má Ján 
vyššie skóre ako Ježiš. Aká škoda.                       
              Vladimír Štefanič

vnútorného napätia, „skladiskom“ mnohých vnútorných problémov, ktoré, ako sa 
zdá, nevieme veľakrát uniesť. Je veľkým šťastím stretnúť v živote niekoho, komu mô-
žeme s dôverou zveriť svoje vnútro. Dobre vieme, že nie na každé dvere môžeme 
zaklopať v obave, či budeme vypočutí a pochopení. Mnohí z nás majú skúsenosť, že 
pri riešení ťažkostí zaklopali na dvere spovednice, kde mohli slobodne zložiť ťažko 
sa nesúce bremeno. Snahou týchto pár riadkov je, aby v nás bola vždy odvaha hľadať 
pokoj svojej duše práve na tomto mieste a aby toto stretnutie bolo čo najúprimnejšie.
Nezabúdajme, že náš ďalší život je v našich rukách. Jozef Haydn to pekne vyjadril 
slovami: „Život bude požehnaný dovtedy, dokedy sa budú zachovávať zákony Boha.“ 
A G. K. Chesterton to vystihol jasne, keď povedal: „Život kresťana, ktorý zachováva 

-pokračovanie na 2. str.-



Božie prikázania je síce "oplotený odtiaľ - potiaľ", ale je bezpečný.“ Božie príkazy sú ná-
vodom, ako najplnšie prežiť svoj život tak, aby nebol otroctvom, ale šťastným životom.
K dobrému životu môže pomáhať každá dobrá a úprimná sv. spoveď. A práve k nej môže 
byť pomocníkom i tento návod na spytovanie svedomia podľa Desatora Božích prikázaní.

Prvé prikázanie ,,Ja som Pán, Boh tvoj! Nebudeš mať iných bohov okrem 
mňa, aby si sa im klaňal.." (Ex 20:2,3) Pochyboval som o existencii Boha alebo som ju 
popieral?  Veril som veštkyniam, horoskopom, vykladačom snov, okultným praktikám, 
talizmanom pre šťastie, výkladu z kariet, z dlane, rôznym seansám a reinkarnácii? Popi-
eral som, že som katolík? Venoval som každý deň čas Bohu v modlitbe? Zúfal som si alebo 
som sa opovážlivo spoliehal na Božie milosrdenstvo? Mal som vo svojom živote falošných 
bôžikov, ktorým som venoval väčšiu pozornosť ako Bohu, ako sú napríklad peniaze, profesia, 
drogy, TV, sláva, pôžitky, majetky, atď.?

Druhé prikázanie  ,,Nevezmeš meno Božie nadarmo. " (Ex 20:7)  Rúhal som 
sa Bohu alebo som Boha urážal? Bral som Božie meno nadarmo alebo s ľahostajnou nedbanli-
vosťou? Klial som alebo som porušil prísahu či sľub? Prejavoval som hnev voči Bohu?

Tretie prikázanie ,,Spomni, aby si deň sviatočný svätil.." (Ex 20:8) Vy-
nechal som nedeľnú svätú omšu alebo svätú omšu v prikázaný sviatok zo svojej vlastnej viny? 
Prichádzal som načas na svätú omšu? Neodchádzal som priskoro? Pracoval som v nedeľu aj 
vtedy, keď to nebolo nevyhnutné? Vyčlenil som si nedeľu ako deň odpočinku a deň pre rodinu?

Štvrté prikázanie ,,Cti otca svojho i matku svoju.." (Ex 20:12)  Nepo-
slúchal som alebo nerešpektoval som svojich rodičov alebo legitímnych nadriadených? 
Zanedbával som svoje povinnosti voči manželovi, manželke, deťom, rodičom? Zanedbá-
val som to, aby som v náboženských veciach bol dobrým príkladom pre svoju rodinu? 
Zanedbal som aktívny prístup k umožneniu náboženskej výchovy a formácie pre svoje 
deti? Zanedbával som svoje vzdelávanie v pravom učení Cirkvi? Spôsobil som pohoršenie 
slovom alebo skutkom, osobitne vo vzťahu k mladým ľuďom? Spôsoboval som napätie 
a konflikty vo svojej rodine? Staral som sa o svojich starých a chorých príbuzných? Naplno 
som si zaslúžil svoju každodennú mzdu? Dával som spravodlivú mzdu svojim zamestnancom?

Piate prikázanie ,,Nezabiješ.“(Ex 20:13) Zabil som alebo fyzicky zranil 
niekoho? Bola som na potrate alebo som radil/a niekomu inému, aby šiel na potrat? (Ten 
kto poskytne potrat, je automaticky exkomunikovaný, ako aj ten, ktorý sa zúčastní spolu-
prácou na potrate, Kánon 1398. Exkomunikácia môže byť sňatá vo sviatosti zmierenia.)
Používala som antikoncepčné pilulky alebo som vyžadoval od manželky, aby ich brala 
(bez ohľadu na to, či som si uvedomoval/la alebo nie, že antikoncepčné pilulky abortujú 
zárodok pri počatí)? Pokúsil som sa o samovraždu? Podieľal som sa na alebo som schvaľo-
val tzv. ,,milosrdné zabitie“ (eutanáziu)?Prejavoval som hnev, netrpezlivosť, závisť, nelás-
kavosť, pýchu, pomstychtivosť, žiarlivosť voči iným ľuďom, bol som lenivý? Dával som zlý 
príklad zneužívaním drog, nadmerným pitím alkoholu, konfliktami, bitkami, hádkami? 
Ničil som si zdravie? Ubližoval som deťom alebo iným zraniteľným osobám?

Šieste a deviate prikázanie ,,Nezosmilníš. " (Ex 20:14). „Nepožiadaš 
manželku svojho blížneho!“ (Ex 20:17) Poznámka: v oblasti úmyselných sexuálnych hrie-
chov, ktoré sú dole vymenované, sa všetky považujú za smrteľné hriechy, ak ich sprevádza 
plné vedomie a plný súhlas vôle. ,, Nemýľte sa: ani smilníci ani modloslužobníci ani cud-
zoložníci ani chlipníci ani súložníci mužov, nebudú dedičmi Božieho kráľovstva.“(1 Kor 



6:9-10) ,,Každý, kto na ženu hľadí žiadostivo, už s ňou scudzoložil vo svojom srdci“ (Mt 
5:28). Úmyselne som prechovával nečisté myšlienky a túžby? Používal som nečisté alebo 
sugestívne slová? Hovoril som nečisté príbehy a vtipy? Počúval som ich? Zámerne som 
sa pozeral na nečisté televízne programy, videá, hry, obrázky, filmy? Schválne som čítal 
nečisté materiály? Konal som nečisté skutky na svojom tele (masturbácia)? Spáchal som 
nečisté skutky s inou osobou – smilstvom (predmanželský pohlavný styk), cudzoložstvom 
(pohlavný styk s inou osobou mimo svojho vlastného manželstva)? Praktizoval som anti-
koncepciu (tabletky, iné prostriedky, prerušovaná súlož)? Vyhýbal som sa príležitostiam na 
nečistotu? Snažil som sa kontrolovať svoje myšlienky?  Podieľal som sa na homosexuálnej 
aktivite? Rešpektoval som všetkých ľudí opačného pohlavia alebo som sa na iných ľudí po-
zeral ako na predmety? Dal som si ja alebo môj manželský partner/ka urobiť sterilizáciu? 
Zneužíval som svoje manželské práva?

Siedme a desiate prikázanie ,, Nepokradneš." (Ex 20:15) ,, Ne-
požiadaš majetku blížneho svojho, ani ničoho, čo jeho je. " (Ex 20:17) Kradol som, pod-
vádzal som, pomáhal som pri tom alebo som nabádal iných, aby kradli alebo si ponechali 
ukradnuté veci? Urobil som nápravu za ukradnuté veci? Plnil som si svoje zmluvné záväz-
ky? Dával som alebo prijímal som úplatky? Platil som účty a faktúry? Hazardoval som, špe-
kuloval som? Odopieral som svojej rodine nevyhnutné životné prostriedky? Márnil som 
čas v práci, v škole, doma? Závidel som iným ľuďom ich majetky a vlastníctvo? Robil som 
z hmotných statkov zmysel svojho života?

Ôsme prikázanie ,, Nepreriekneš krivého svedectva proti blížnemu svoj-
mu. " (Ex 20:16) Klamal som? Zámerne som klamal a podvádzal iných alebo ranil a poško-
dil iných svojimi lžami? Napravil som tieto škody? Prisahal som krivo? Ohováral a klebetil 
som, zverejňoval som o iných ľuďoch ich chyby a hriechy? Nezachovával som tajomstvo vo 
veciach, ktoré majú byť dôverné?

Ďalšie hriechy  Postil som sa na Popolcovú stredu a Veľký piatok? Usilujem 
sa vykonať nejaký skutok kajúcnosti aspoň každý piatok? Bol som na svätom prijímaní as-
poň raz v roku a to počas veľkonočného obdobia? Šiel som na sväté prijímanie v stave smr-
teľného hriechu? Zachoval som eucharistický pôst pred svätým prijímaním - jednu hodinu 
bez potravy a nápojov (s výnimkou vody a liekov)? Zle som si vykonal spoveď? Prispieval 
som na potreby Cirkvi a chudobných?                                                              

Kniha Arcibiskup Bernard Bober vychádza pri príležitosti jeho životného 
jubilea 70 rokov. Autorom publikácie je Marián Čižmár, kňaz Košickej 
arcidiecézy, ktorý sa vo svojej literárnej tvorbe venuje najmä profilom 
cirkevných osobností. Súčasťou knihy je farebná obrazová príloha.

ROZPIS SPOVEDANIA OD 7.12.-13.12.2020
Podľa: Opus Dei
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