
Spytovanie svedomia pre dospelých 
 

Môj vzťah k Bohu 
Nedostatok živého vzťahu k Bohu. 

Otras viery a dôvery v Boha a v jeho Prozreteľnosť v akýchkoľvek ťažkostiach. 

Otázky viery, bezmocnosti, pochybností, maloverností. 

Nezáujem o modlitbu, pôst, bohoslužby, časté sväté prijímanie. 

Nezáujem o štúdium Svätého Písma a duchovných kníh. 

Reptanie proti Bohu, rúhanie sa, alebo rúhavé myšlienky. 

Prísaha, porušenie prísahy, krivá prísaha, sľuby. 

Mágia, veštenie, astrológia, viera v povery, v náhodu, v sny. 

Vyhýbanie sa svätému Prijímaniu je pohŕdaním obete Krista a samozrejme veľkým hriechom. 

Môj vzťah k blížnemu 
Nedostatok lásky k blížnemu, nezáujem o neho, podceňovanie, pohŕdanie. 

Nenávisť, závisť, škodoradosť, nepriateľstvo, zlomyseľnosť, pomstychtivosť, tvrdosť, 

nezhovievavosť, mrzutosť, žiarlivosť. 

Hádanie sa, nevraživosť, preklínanie, nadávky, irónia, výsmech, podvod, pästné právo, vražda. 

Odsudzovanie, ohováranie, odsudzovanie kňazov, klebety, intrigy, podozrievanie. 

Lož, neúprimnosť, zákernosť. 

Krádež, zneužitie, ničenie cudzieho majetku, nesprávne zaobchádzanie s Božím stvorením. 

Nevďačnosť, neúcta, drzosť, neostýchavosť, nedostatok úcty k rodičom, predstaveným kňazom. 

Pohoršovanie iných naším životom, naším správaním alebo vyzývavým zovňajškom. 

Zanedbanie dobra a milosrdenstva. 

V rodine 

Nedostatok lásky, ducha obete, ústupčivosti a vzájomného pochopenia. 

Nedostatok záujmu, láskavosti a času pre manželku a deti. 

Hádky, tvrdohlavosť, rozvracanie manželstva. 

Nezáujem o starostlivosť a kresťanskú výchovu detí. 

Nezmyselné a egoistické požiadavky od manžela a detí. 

Predčasné, tvrdohlavé a neospravedlniteľné zásahy do života a rozhodnutí detí alebo ich rodín. 

Rozvracanie ich snáh a vzťahov. 

Cudzoložstvo 

V práci 
Podvod, nespravodlivosť pri práci alebo v obchode. 

Hanebný zisk, zneužitie, nezákonnosť, nadmerný úrok, zatajovanie tovaru, krádež. 

Nečestnosť pri výmene, klamanie.  

Zlé zaobchádzanie, vykorisťovanie, krivda voči úradníkom, robotníkom, podriadeným. 

Zaujatosť. 

Môj vzťah k sebe samému 

Nezáujem o duchovný život. 

Nezodpovednosť, nerozvážnosť, nedbalosť, ľahkomyseľnosť. 

Zábavy, hranie kariet, labužníctvo, obžerstvo, opilstvo, drogy. 

Mamonárstvo, chamtivosť, lakomosť, bohatstvo, blahobyt. 

Pretvárka, sprostá reč, mnohovravnosť, klebety, hnev a zlosť. 

Hrdosť, domýšľavosť, egoizmus, nadutosť, márnivosť, namyslenosť, vládychtivosť, túžba po 

prvenstve, chválenkárstvo, samoľúbosť, túžba po chvále, tvrdohlavosť, umiernenosť, démonská 

sebaistota, protivnosť. 

Hriechy a pokušenia tela. 

Nedostatok úcty voči telu, ktoré je chrámom Svätého Ducha. 

Čítanie nemorálnych časopisov, kníh alebo sledovanie nemorálnych filmov, či divadelných 

predstavení. 

Nemorálne myšlienky, úvahy, predstavy. 

Smilstvo, cudzoložstvo, onánia a ďalšie telesné hriechy. 

Potrat.  

 


