Priprava na sveto spoved – v drugi in tretji triadi
Razmislek za kateheta
Značilno za otroke v drugi in tretji triadi je, da iz otroške vere prehajajo v kritičen pogled na
družbo in racionalen pristop k življenjskim vprašanjem. Predpuberteta in puberteta sta v
največjem razmahu in zato je njihovo dojemanje »dobrega in prav« v veliki zmedi. Vedno
znova pri starših in vzgojiteljih preizkušajo njihovo avtentično zagovarjanje vrednot in
preverjajo postavljene meje. Zelo dobro vedo, kaj je prav in kaj ne, hkrati pa niso zmožni
obvladovati tistega dela svojega življenja, ki »je prav«, in iščejo pomanjkljivosti pri odraslih.
Slednje predvsem zato, da opravičijo svoje nedoslednosti, pa tudi, da dokazujejo svoj prav.
Pripomočki:
> material za oblikovanje križa v prostoru,
> večja kartonasta škatla, v njej vaza,
> lepilo za vazo,
> vrč z vodo,
> obrazci za osebno izpraševanje vesti (lahko prirejeno iz priročnika Radi živimo, str. 168–
169).
Ureditev prostora:
- sedeži so razporejeni v krogu, in če je le mogoče, so mize odstranjene;
- na sredini je oblikovan križ (iz materialov, ki so katehetu najbolj priročni);
- ob križu naj bo prostor, kamor bomo položili zlepljeno vazo.
Sveto pismo:
1 Kor 4, 1–15.
Pesmi:
- Gospod je moja luč,
- Dobro je zaupati Gospodu (taizejski spev),
- Poglejte, kakšno ljubezen nam je izkazal dobri Bog.
Potek
Vstopno mesto
Po uvodni molitvi katehet povabi k podelitvi najlepših trenutkov preteklega tedna z
vprašanjem: »Kaj se je v času, ki je minil od našega zadnjega srečanja, zgodilo lepega, kar bi
si radi zapomnili za dolgo?« Spodbudi k pogovoru in spoštljivemu poslušanju. Povedanega ne
komentira. Potem spodbudi, da pripovedujejo o dogodku, ki ga želijo čim prej pozabiti.
Nato povabi k igri: Tako kot smo pozorni pri poslušanju drug drugega, skušajmo biti pozorni
pri tej igri. Podajali si bomo škatlo, ki ni prazna, v njej je nekaj posebnega. Vabim vas, da jo
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skušamo čim dlje obdržati v zraku, da se stvar, ki je v njej ne poškoduje (prej ali slej bo škatla
padla na tla). Ko škatla pade na tla in se vaza oziroma vrč razbije, katehet škatlo odpre in
skupaj pogledajo škodo. Tako je z našimi dušami. V našem telesu so in bolj ali manj previdno
delamo z njo. Podajajo si nas in bolj ali manj previdno hodimo iz dogodka v dogodek. Včasih
se ponesreči in takrat … dušo rani greh. Mali grehi jo »okrušijo« ali »napočijo«, veliki grehi
»razbijejo«. Vsak udeleženec vzame v roke del razbitine in nanjo napiše svoje ime. Vaza
sedaj postane »mi«. Kako lahko naredimo, da bi vaza postala spet ena? Zalepimo jo. To tudi
naredijo. Pogledajo nastali izdelek in katehet natoči v vazo vodo. Gotovo bo puščala. Tako je
tudi z nami. Pri sveti spovedi nam Bog odpusti grehe, njihove posledice pa ostajajo –
ranjenost duše in podvrženost slabim navadam, pa tudi konkretne posledice greha v skupnosti:
laž, kraja, goljufija … Da želimo ohraniti trdnost lepila, dobro opravimo pokoro, ki nam je
naložena pri spovedi.
Katehet povabi k poslušanju Božje besede. Nato si podelijo misli ob odlomku. Katehet v
udeležencih skuša prebuditi veselje nad lučjo, ki sveti v odpuščanje grehov. Razdeli obrazce
za spraševanje vesti, ki ga udeleženci opravijo sami. Tako se osebno pripravijo na sveto
spoved.
Po opravljeni spovedi zmolijo pokoro.
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