Vprašanja, ki nam lahko pomagajo pri boljši pripravi na sveto
spoved:
•Ali verujem, da me Bog ljubi? Ali jaz ljubim Boga? V čem
iščem srečo v mojem življenju? Je Bog na prvem mestu v vsakem
dnevu mojega življenja?
•Mi je Bog prva in najvišja vrednota ali pa so mi druge stvari:
denar, imetje, kariera, oblast, ugled, ugodje, televizija, šport ...
pomembnejše kot Bog?
•Se po svojih močeh in zmožnostih trudim molit?
•Sem pozoren na evharistični post, da če mi zdravje omogoča,
vsaj eno uro pred sveto mašo ne jem in ne pijem?
•Sem prejemal Gospoda v svetem obhajilu, kadar sem imel na
vesti kakšen velik greh? Sem ga prejemal le iz navade in sem
slabo izkoristil čas, ko sem bil po obhajilu združen s sveto hostijo,
s samim živim Bogom, Jezusom?
•Spoštujem svojega moža, ženo, otroke, starše, brate, sestre,
sodelavce? Spoštujem vse ljudi, neglede na njihovo barvo kože,
poreklo?
•Sem koga sovražil ali obsojal v mislih ali z dejanji? Sem preziral
druge ljudi?
•Sem bil do ljudi v svoji družini, ali okolici grob in zadirčen? Sem
bil v besedah ali fizično nasilen do drugih?
•Se bojujem proti svojim slabostim; krotim svoja slaba nagnjenja
kot so nevoščljivost, napuh? Sem suženj kakršnekoli strasti? Se
predajam napuhu, ošabnosti, pohotnosti, požrešnosti?
•Ali sem vesel kristjan? Želim vero v Jezusa Kristusa okrepiti tudi
pri drugih ljudeh? Spregovorim o Bogu, Cerkvi pred prijatelji,
sodelavci, ki morda niso tako zelo verni kot mi, pa se jim Bog želi
približat ravno preko nas?

...

Kljub temu, da se adventni čas počasi že preveša
v drugo polovico, ga imamo dobre pol še vedno pred seboj. Kljub neuspehom, si upajmo še bolj spoprijateljiti se
z Njim, tudi preko dobro opravljene svete spovedi Ves naš
čas, preživet z Jezusom, nam bo omogočil zares doživeti
praznovanje Jezusovega rojstva. Upajmo si spodbuditi
tudi prijatelje, družino, da v letošnjem adventu, poglobimo naš oseben odnos z Jezusom!

NEDELJA, 10.12., 2. adventna nedelja
7.00: živi in + farani
9.00: + Marija KLEZIN, obl., in Janez
+ Janez KOŠTOMAJ
10.30: + Franc, Marija in Danijel KRAJNC
+ Anton OJSTERŠEK, 10. obl., brat Anton, mama
Frančiška in v dober namen
15.00 VERA IN LUČ

MARTINOVA LILIJA

PONEDELJEK, 11.12., sv. Damaz I., papež

7.30: + Anika VODIŠEK
+ Ana HRASTNIK
+ Tea BOLARIČ
TOREK, 12.12., sv. Finian, opat
18.00: + Elizabeta in dva Karla ZDOLŠEK
+ Marija MLAKAR
+ Lojze KAPELARI
SREDA, 13.12., sv. Lucija, devica, mučenka
7.30: vsi + LESKOVŠKOVI (Jurklošter)
+ Amalija in Slavko ROKSANDIĆ
+ Martin ZAVŠEK
ČETRTEK, 14.12., sv. Janez od Križa, duh., c. uč.
18.00: + Marija BALOH, obl., in vsi + iz družine
+ Janez KUMER, 30. dan
+ Frančiška KRAŠOVEC, 2. obl.
PETEK, 15.12., bl. Antonija, Krizina in druge drinske muč.
7.30: + Neža VERDEV in Leopold
18.00: + Marjan ČAKŠ, 8. dan
+ Miroslav VEBER
SOBOTA, 16.12., Božična devetdnevnica kvatre
18.00: + Peter TOPOLE, 2. obl, straša Marija in Jože TOPOLE
+ Franc ŠKORJA, 3. obl. (Marija Gradec)
NEDELJA, 17.12., 3. adventna nedelja
7.00: živi in + farani
+ Terezija PLANKO in vsi +
9.00: + Janez, 54. obl., Julijana in Ivanka KRAJNC (Tovsto)
+ Zala ŠKORJA in dedek Ivan ŠKORJA
10.30: + Jurij in Engelberta OJSTERŠEK
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Glej, pošiljam svojega glasnika pred tvojim obličjem,
ki bo pripravil tvojo pot.
Glas vpijočega v puščavi:
Pripravite Gospodovo pot,
zravnajte njegove steze!

Čimprej pojdimo k spovedi
in z Njegovo pomočjo začnimo znova!
Klic Janeza Krstnika iz današnjega evangelija: »Pripravite Gospodu pot!« - še vedno odzvanja tudi za nas
čas, za vsakega izmed nas. Pripraviti pot Gospodu pomeni
odpreti srce Bogu. Odpreti in ga očistiti vse navlake, ki se
nabere v njem. Bogu pa naše srce lahko na poseben način
odpremo pri zakramentu svete spovedi. Iskreno priznamo
vse naše padce, neuspehe, ves naš greh, pokažemo kesanje
in Bog nam bo po duhovniku vse povedano odpustil. To pa
izrazi našo željo, da bi sprejeli Jezusa v svoje življenje, da
bo on vodil in usmerjal naše misli, besede in vso delovanje.
Advetni čas je nad vse primeren, da si vzamemo čas, temeljito
premislimo, kaj je tisto slabo, ki se je v nas nabralo in pri sveti
spovedi prosimo odpuščanja. Saj nič ne more bolj pomiriti
dušo, ki je obremenjena z grehom, kot edino Bog, ki odpušča.
Z vsakim grehom, ki se mu hočeš nočeš nihče ne more
izogniti - še najmanj dekan, kaplan ali diakon , se naša duša
malenkost “zamaže”. Predstavljamo si našo dušo, ki nam jo
je ob spočetju vdihnil Bog Stvarnik, kot lepo belo srajco. Ker
imamo “to srajco”, dušo, neprestano oblečeno, je toliko bolj
občutljiva za madeže, ki nam jih zadaja greh. Pomislimo, kako
smo pozorni na našo obleko, če je res čista, sveže oprana in
zlikana. Ali smo tako pozorni tudi na čistost naše duše? Pri
sveti spovedi vedno znova dobimo nazaj to našo srajco, a sveže
oprano in zlikano. Prav tako, kot redno peremo našo obleko, se
moramo truditi, da bi redno skrbeli tudi za čistost naše duše.
Srajca se s časoma spere in izgubi na kakovosti, naša duša pa
ne. No, skorajda ne. Žal zaradi pravičnosti po odpuščanju grehov ostanejo posledice zla, ki smo ga dopustili, da je deloval v
nas. Zato je vseeno dobro manj “mazati” našo “srajco”, ker bo
imelo to vpliv na naše bivanje v Nebesih.
Sveta spoved ali zakrament sprave, pokore, spreobrnjenja
ali odpuščanja, je sveta skrivnost, ki je zaupana Kristusovim
učencem, in tako tudi njihovim naslednikom. A Bog je tisti,
ki odpušča, vendar On daje to moč svojim duhovnikom, da
jo podeljujejo v Njegovem imenu. Zakrament svete spovedi
ima ime tudi “zakrament ozdravljenja”. Dejansko ima ta za-

krament velike in zdravilne učinke! Verjamemo, da bomo
opravljeni spovedi dobili novih milosti, novih moči, da bomo
v vsakdanjem življenju ljubili dobrega Boga in vse naše bližnje.
Svetniki in spoved
Sv. s. Favstina Kowalska
Sam Jezus je sv. s. Favstini Kowalski o sveti spovedi, med enim
izmed prikazovanj (20. st.) dejal: »Hči, ko prihajaš k sveti spovedi, k izviru mojega usmiljenja, tedaj na tvojo dušo vedno priteče
kri in voda, ki je privrela iz mojega Srca, in jo oplemeniti. Vsakokrat, ko prihajaš k sveti spovedi, se vsa potopi z velikim
zaupanjem v moje usmiljenje, da bom lahko na tvojo dušo
izlil vse obilje milosti. Ko prihajaš k spovedi, vedi, da jaz sam
čakam nate v spovednici. Samo skrivam se za duhovnikom,
vendar v duši sam delujem. Tu se beda duše srečuje z božjim
usmiljenjem. Povej ljudem, da iz tega izvira usmiljenja lahko
zajemajo milosti samo s posodo zaupanja. Če bo njihovo
zaupanje veliko, moja radodarnost ne bo imela meja. Potoki moje milosti preplavljajo ponižne duše. Ošabni so vedno v
uboštvu in bedi, ker se moja milost od njih obrača k ponižnim.«
Sv. p. Pij
Pater Pij je bil večkrat do smrti utrujen zaradi celodnevnega napornega spovedovanja. S tem trpljenjem je zaslužil
dar čudežnega ozdravljanja. Poglejmo samo en primer:
Ricciardo je bil zdravnik v San Giovanni Rotondu. Vere ni
imel, p. Pija in njegove “čudeže” je vedno zasmehoval. Imel
je raka na želodcu že v zadnjem stadiju. Bil je na smrt bolan.
Domači župnik je prišel k njemu. »Ven, farjev ne maram«, je
kričal. »Pustite me pri miru. Kakor sem živel, tako hočem umreti. No, p. Piju bi se še morda spovedal. A ga ne bo, preveč
sem ga zasmehoval.« Župnik je šel naravnost k p. Piju. P. Pij
gre k bolniku. »Pater, ste vi? Saj sem vas tolikokrat žalil. Oprostite.« In bolni zdravnik je prejel vse zakramente in vdano čakal
na smrt. Vendar mu je p. Pij izprosil zdravja, saj je bil tretji dan
zdravnik popolnoma zdrav. In postal je iskren Pijev prijatelj.
Koliko ljudi je spreobrnil p. Pij, ve samo Bog. Gotovo jih je
bilo veliko. Saj je p. Pij vse svoje trpljenje daroval za zveličanje
duš. Kot on, lahko tudi mi vse naše bolečine, trpljenje in

napore namenimo v ta namen. Preprosto tako, da v
mislih Bogu z našimi besedami vse to izročimo. In kako
vneto je spovedoval vsak dan, tudi po deset ur na dan, nam
priča tudi Kronika samostana. V l. 1967 - letu pred smrtjo
- naj bi spovedal 15. 000 žensk in 10. 111 mož. Ljudje so
se morali dva tedna prej najaviti, da so lahko prišli na vrsto. In mnoge je prekinil kar z besedami: priznajte še to in
to – dejansko je imel poseben dar, da jim je on sam povedal
njihove grehe. Potem pa jim je v imenu Boga podelil
odvezo in tako pomagal k njihovemu novemu začetku.
Naj nam primera dveh velikih svetnikov 20.
stoletja pomagata, da bi se tudi mi adventnem času lahko
še bolj zaneseli na spoved, ko nam Jezus po duhovniku
odpusti naše napake in da nove moči, za nov začetek.
Ne čakajmo s spovedjo do zadnjega trenutka! Če
mislimo, da potrebujemo spoved, si upajmo čimprej
poiskati prazno spovednico, kar ne bo tako težko.
Pomembnost izpraševanja vesti!
Vveliko pomoč pred spovedjo nam je lahko izpraševanje
vesti, ko zares spoznamo vse naše grehe. Če spoved opravljamo redkeje je izpraševanje toliko bolj dobrodošlo incelo eden izmed pogojev za dobro spoved, poleg iskrenega
obžalovanja in kesanja, trdnega sklepa, da bomo v prihodnje
bolj previdni ter zvesto opravljene pokore.
Izpraševanje vesti lahko naredimo doma, ali v cerkvi, pred
tabernakljem. Na začetku prosimo Svetega Duha, lahko
z besedami: Prosimo Te, da nam podariš svojega Svetega
Duha, ki naj odpre naše oči in nam da spoznati vse Božje, ki
ga zastonj prejemamo. Hkrati pa nam, Sveti Duh pomagaj,
razsvetli nas, da bomo spoznali in videli v nas vse tisto, kar ni
Božje; vse tisto kar je grešno.
Nato v tišini pregledamo naše obdobje od zadnje svete
spovedi in skušamo videti grehe, ki jih mora Gospod
odvzeti. Lahko si pomagamo, da si vest izprašujemo po
določenih sklopih: npr. ljubezen do Boga, naših bližnjih, do
sebe in narave. Morda, če nam pomaga, si lahko grehe
tudi zapišemo in jih, simbolično, po opravljeni spovedi
zažgemo.

