
Ne zlo rab ljaj Božjega ime na
l	Bog je us tva ril ve so lje, živa bit ja na zem lji in člo ve ka: 

po skr bim, da je oko li ca, v ka te ri živim, lepo ure je na 
in v po nos vsem pre bi val cem?

l	Bog je ve lik in vse mo gočen: go vo rim in mi slim o 
Bogu, kot da ga ne po tre bu jem?

l Bog je samo eden: mor da iščem rešitve za svo je 
težave v ho ro sko pu, kli ca nju du hov in igrah na srečo 
ter tako za ni kam Boga?

Pos večuj Gos po dov dan
l	Ne de lja je Gos po dov dan: da jem pred nost 

televizijskim pro gra mom, raz nim tre nin gom ali 
srečanju pri maši?

l	Ne de lja je dan počitka: si vza mem čas za tišino, 
razmišlja nje, spre hod, obi ske so rod ni kov in prijateljev?

l	Bog je moj pri ja telj: bolj zau pam časo pi som,  
praz ne mu go vor je nju, čenčam kot pa Nje mu?

Spoštuj očeta in ma ter
l	Je zus pra vi: »Lju bi svo je ga bližnje ga ka kor sam sebe!« 

Spoštu jem svo je starše, sem jim hva ležen, jih ubo gam 
in za nje mo lim?

l	Je zus me ima rad: imam tudi jaz rad dru ge lju di,  
svo je sošolce ali koga so vražim?

l	Je zus pra vi: »Lju bi te se med se boj, ka kor sem vas jaz 
lju bil!« Sem pri prav ljen od pu sti ti ti ste mu, ki me je 
užalil, ali tr ma sto vztra jam pri maščeva nju?

Ne ubi jaj
l	Je zus pra vi: »Lju bi te svo je so vražnike!«  

Sem po tr pežljiv in us mi ljen do ti stih, ki mi niso po 
vo lji, ali jih celo so vražim?

l	Je zus pra vi: »Bla gor ti stim, ki de la jo za mir!«  
Se rad raz je zim, de lam ne mir, zme do in dru ge  
sprav ljam v sla bo vo ljo doma, v šoli, pri ve rou ku?

l	Samo Bog je Gos pod nad živ lje njem in smrt jo:  
v sti skah in težavah mo lim za svo je zdrav je  
in živ lje nje ti stih, ki jih imam rad?

Ne nečis tuj
l	Je zus pra vi: »Bla gor čis tim v srcu, ker bodo gle da li 

Boga!« Skr bim za čisto dušo tako, da ne gle dam 
gr dih fil mov, re vij, časo pi sov in se izo gi bam sla bih 
po go vo rov?

l	Apo stol Pa vel pra vi: »Telo ni za nečis tost, am pak za 
Gos po da!« Ce nim svo je telo in dru gih ne iz zi vam z 
ne pri mer nim oblačen jem, go vor je njem  
in obnašan jem?

l	Bog je us tva ril člo ve ka kot moža in ženo: je moj  
od nos do de kle t/fan tov spoštljiv?

Ne kra di
l	Je zus pra vi: »Kako težko bodo prišli bo ga ti v Božje 

kra ljes tvo!« Ali res po tre bu jem vse, kar si lah ko  
ku pim, in tako po ne po treb nem za pra vim ve li ko 
de nar ja?

l	Je zus pra vi: »Bla gor us mi lje nim, za kaj ti bodo  
us mi lje nje do se gli!« Sem pri prav ljen kaj žrt vo va ti  
za mi si jo ne, za rev ne in ti ste, ki so v sti ski?

l	Je zus pra vi: »Ne kra di!« Rad vza mem kakšno stvar, 
dru ge ga pre va ram in mu na re dim škodo?

Ne pričaj po kri vem
l	Je zus pra vi: »Ne pričaj po kri vem!« Ne upam  

priz na ti, da sem na re dil na ro be, in kriv do zva lim  
na bra ta, se stro, sošolca?

l	Je zus pra vi: »Re sni ca vas bo os vo bo di la!« Go vo rim 
re sni co, ko gre za mojo ko rist, si cer pa se rad zlažem?

l	Je zus pra vi: »Jaz sem pot, re sni ca in živ lje nje!«  
Po sne mam Je zu sa s tem, da se bo rim za pošte nost  
in re sni co, pa naj me sta ne, kar hoče?

Priprava na spoved
l	pre mi slim, ka te re gre he sem sto ril

l	po ke sam se svo jih gre hov

l	skle nem, da se bom po boljšal

l	du hov ni ku po vem svo je gre he, ki se jih spo mi njam

l	opra vim po ko ro, ka kor mi je naročil du hov nik

Izpraševanje vesti
MOLITEV

Do bri Je zus, vem, da me imaš zelo rad, jaz pa te večkrat 
razočaram in z gre hi razžalim. Pošlji mi svo je ga Sve te ga 
Duha, da me pouči, kako naj se pri pra vim na srečanje s 
te boj. Raz svet li me, da bom is kren pred sa mim se boj in 
te bom iz vse ga srca sla vil. Ke sam se svo jih gre hov, jih 
priz na vam in od tebe pričaku jem odpuščanja. Amen.

Ve ruj v ene ga Boga

l	Pri kr stu sem po stal Božji otrok: se mu zah va lju jem z 
mo li tvi jo zju traj, opold ne, zvečer, pred jed jo in po jedi?

l	Je zus je ob je mal otro ke in jih bla go slav ljal: ver ja mem, 
da me ima Je zus rad, ali pa mi več po me ni tre nut no 
za do voljs tvo, is ka nje us pe ha in priz na nja pri sošol cih, 
de nar, ho bi ji …?

l	Boga od kri vam v Sve tem pi smu: vza mem vsaj 
včasih v roke ilu stri ra no Sve to pi smo in si og le dam 
posamezne sli ke, ali si pre be rem kakšno poučno 
zgodbo?

l	Je zu sa ni ma jo radi vsi ljud je: ko sošolci grdo go vo ri jo 
o Bogu, se po sta vim pro ti, se umak nem ali pa se tudi 
sam pri družim gr de mu  
go vor je nju?
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