Zpov6dni zrcadlo pro dospfvaiicl a dosp6l6
se kaZd!
1. piik6z6ni: Myslel jsem na Boha, kteni m6 m6 r6d? Je Bfrh opravdu tou prvni skutednosti v m6m Zivot6? Modlil ;sem

jsem naudene modlitby bezmySlenkovit6? SnaZil jsem se
den - r6no, vecer, pies den? Nezanedb6valjsem modlitbu? NeodiikSval
viry? Nejsem lhostejnli ve
zisk5vat pou6enio viie? Rozv'rjim svou viru? Nestyd6ljsem se zaviru? Uvddomuji sivelikost daru
jsem
Jsem r5d, Ze jsem
kiesfanem?
Ze
vid6t,
m6
jsem
na
pochybnostem?
Je
viie? Nezapiraljsem svou viru? Nepodlehal
jinlimi okultnimi v6cmi, nebo
v6iicim dlovekem? Nev6iiljsem pov6r6m? Nezabyvaljsem se v65t6nim, magi[, horoskopy,
jsem
n6jak6 vlchodni n6bozenstvi' New age,
vyvol6v6nim duch0? Nehledaljsem falesnou pomoc u tzv. l6ditelfl? Nepraktikoval
Jsem kiest'anem
apod.? Milujijen p6na Boha, m6m v nej nadeji? Nepodleh6m zoufalstvi? NeZiji dvojim zivotem?
spiritismus
v kostele stejn6 tak jako doma i ve Skole a prAci?

nebo zoufalstvi?
2. piikazini: Nemluvil jsem lehkov6zn6 nebo posm65n6 o Bohu a vdcech viry? Neur5Zeljsem Boha v hn6vu

jm6no Bo2i ajm6na svatfch? Neklel jsem? Nerouhal jsem
Met 1.u,,.' v rlct6 svat6 veci a pieom6ty? Nevyslovoval jsem zbytecn6
Boha vZdy s 0ctou?
se? Nepiisahat jsem tehkovd2n6 (v nedirleZite v6ci) nebo dokonce kiiv6? Mysleljsem na

jsem na m5i sv. pozd6? Nebyljsem v
3. piik6z6ni: Nevynechal jsem vlastnl vinou ned6lni a svdtecni bohosluZbu? Nepiich6zel
jsem s ostatnimi? Nebyl jsem lhostejn! a nechodil ke sv'
t<ostete nepozorn5i? Nevyru5oval jsem v kostele? Modlil jsem se a zpival
dlouhou dobu?
piijim6ni? Neporusil jsem ned6lni (sv6tednt) ktid zbytednou t6Zkou praci? Neodkl6d6m piijeti sv6tosti smiienl na
jen
,,ndv5t6vnik bohosluZeb"?
Ziii v uzt<em spojeni s farnosti, nebo jsem
jsem k rodid0m nelaskav!'
4. siikeailni: Byt jsem vzdy poslusnli a vlidn! na rodice? Mdl jsem rdd rodide a sourozence? Nebyl
jsem se modlit za rodice a sv6 blizke? Nebyl
orzi neoo nevd6cn51,? Nezarmucovaljsem je? pomdhal jsem jim r6d? Nezapominal
jsem ve Skole a na n6boZenstvl nepozorn! a nevyru5oval jsem? Byl jsem sv6domitf? Byl jsem spravedliv5i ke spoluZ6k&m,
Pamatoval jsem, 2e pii vsi uct6
kamarddfim, soused&m i vsem jinlm bliznim? Respektovaljsem autoritu piedstaveniich?
k nadiizenfm je tieba vice poslouchat Boha neZ lidi? Jsem zodpov6dnfm dlov6kem?

jsem sv6 zdravi (alkohol, kouieni, drogy,
S. pilk6z6ni: Nevyddval jsem sv0j Zivot lehkomysln6 do nebezpeci? Neposkozoval

postni' p6tky)?
piepin6nisil)? Neskodiljsem sizdravinedostatednfm obledenlm? Zachovi:aljsem postnipiedpisy (doba

prostiedek pod vlivem alkoholu? Nebyljsem
Nevyddval jsem do nebezpeci Zivot nebo zdravi jinfch lidl? Neiidil dopravni
jine? Neublizoval jsem
ndladovf , nemstil jsem se? Nem6l jsem s n6kym ne0stupn6 h6dky, spory nebo rva6ky? Nebiljsem
jsem
myslenkami o zabiti druh6ho
se
nad6vkami nebo vyhroz ovanim? Nem6l jsem v sob6 nen6vist? DokdZu odpustit? Nezablval
jsem v 0ct6 Zivot clov6ka? Neznidiljsem klicici
nebo sebe? Nenav6d6t jsem druheho ke htichu? Ned6val jsem pohor5eni? M6l
antikoncepci? l'ietr6pii
zivot nebo nebyl jsem na tom spoluvinen? Nesouhlasii jsern s abonem nebo s eutanazii? Nepouziv6m
jsem zviiata?

it6la? NehieSiljsem neslusnfmi iecmi
6. a 9. piik6z6n[: Mluvim o sv6m t6te s fctou? Zachov|vAm si vnitini distotu smlislenf
pilktrzirnim? Neposlouchaljsem neslusn6
nebo nestydatlm chovdnim? Nepodl6hal jsem m6dnim stylfim neslucitelnfmi s BoZlm
jsem na internetu lechtiv6 t6mata? Nem6l jsem nedist6
vtipy? Nedival jsem se na erotick 6 obrlzky,filmy, dasopisy? Nevyhled6val
hiichu sebeukdjeni? Nepraktikuji
myslenky, zddosti, pohtedy? Nevytvdiet jsem s6m na sob6 pohlavni rozkoS? Nepodl6haljsem
homosexu6lni jedn6ni?

pro svobodn6: pokud m6m, proziv6m se svym partnerem spolecn6 chvile v 6istot6? Nedovoluji sob6 nebo jemu doteky,

kter6

je
patii a2do manzelstvi? Myslim to s partnerem upiimn6? Hledal jsem si piednostn6 snoubence, ktenf v6iicfm katolikem?
spolu?!
Vyh}ibame se spolecn6 pokusenl hiich0? Nebydlime snad dokonce

pro maniele..Zrii ve sv6tostn6m manZelstvi uzavienem pied cirkvi? Jak zachov6v6m l6sku, 0ctu

a v6rnost sv6

pro vztah, a nebo jen cekdm, a2zad'ne
manzelcelmanzelovi? Je pro mne opravdu tim nejblizsim clovdkem? DokdZi n6co ud6lat
proZitou radostl a prohloubenim ldsky?
byly
spoledn6
o
to,
aby
Peduji
ten druhf? Jak proZiv6m intimni chvile se svfm manZelem?

Dbdm na to, aby nase
Vyjadiuji jimi ldsku, nebo chci jen jakesi svoje uspokojeni? Je pro mne druhli bytostn6 milovanou osobou?
Jde
mi o dobro manZela,
Zivotu?
otevien5i
intimni setkdni probihalo vskutku lidskfm zp[rsobem? NepouZiv6m antikoncepci? Jsem
ze
sobecklch d&vodft
man1elky? Je nase manZelstvlobrazem Krista a cirkve? Nebyljsem sobeck! a hrub!? Neodmitaljsem
d6ti? |iji v manZelstvi uzavien6m pied cirkvi? Nevyhled6val jsem snad n6jake cizi vztahy nebo flitl?
7.

a 10. piik6z6ntr: Neukradl jsem n6co? Vr6til jsem, nebo nahradil,

co jsem nepoctivd ziskal? Neproddval jsem neco za

n6co, co
nekiest'anskou cenu? Vr6til jsem, co jsem si od n6koho vyprlrjdil? Nenechaljsem si nalezenou v6c? Nepiivlastniljsem si
Nebyljsem
je vsech? Neposkodil jsem cizi v6ci? ZachAzel jsem s v6cmi 5etrn6? Nebyl jsem nepoi6dn! ve svSich v6cech?
jsem se svddomit6?
lakom!? Nebyl jsem chamtivy? Neutr5celjsem zbytecnd? Plnim sv,5 denni 0koly a povinnosti poctiv6? Ucil
Nez6vid6l jsem? Nebyl jsem lin!? (Plnim z6vazky v0ci druh5i'm?)
g. piik6z6n[: Nethal jsem? Neuskodil jsem n6komu nepravdivlm sv6dectvlm nebo tlm, Ze jsem odmltl sv6dcit? Nepodv6d6ljsem
jsem zbytednd o cizlch
(akkotiv)? Nepietvaiovat jsem se? Nebyl jsem pySnli a pi(li5 je5itn!? Nepomlouval jsem? Nemluvil
jsem, co jsem slibil?
chyb6ch (nactiutrh6ni)? NeubliZoval jsem anonymnlmi dopisy? Zachoval jsem sv6iene tajemstvl? DodrZel
Nelichotil jsem neupiimn6? Nesv6d6l jsem na druh6, co jsem ud6lal s6m?

Hlavni hiichv: Plcha, lakomstvi, z6vist, hn6v, smilstvo, nestiidmost, lenost (nebo i zah6lcivosi).

