[Vnesite besedilo]

SPRAŠEVANJE VESTI

1. Veruj v enega Boga.
Nisem ljubil Boga, ga imel na prvem mestu v svojem življenju,
se mu zahvaljeval, mu zaupal, ga ljubil, kot si zasluži? Nisem
molil? Sem dvomil ali zanikal svojo vero? Sem nepremišljeno
molil? Posvečam čas Bogu v vsakodnevni molitvi? Imam za
boga svoje delo, lastnino ali svoj videz v očeh drugih, tako da
to vlada mojemu življenju namesto Boga? Sem jezen na Boga
zaradi bolezni ali nesreče? Sem bil vpleten v magijo,
horoskope, ouija plošče ali napovedovanje prihodnosti?
2. Ne skruni božjega imena.
Sem preklinjal ali prisegal? Sem zaman, lahkomiselno,
nepremišljeno ali bogokletno izgovarjal Gospodovo ime? Sem
uporabljal umazan jezik ali humor? Sem v pogovoru pasivno
poslušal obrekovanje in šale, ki so se nanašale na Cerkev ali
Boga?
3. Posvečuj Gospodov dan.
Sem namenoma v nedeljo ali na druge praznike izpustil sveto
mašo. Sem brez razloga prej zapustil sveto mašo? Sem bil pri
obhajilu vsaj enkrat v letu? Sem prejel sveto obhajilo v stanju
resnega greha? Sem bil v zadnjem času pri spovedi? Sem
dovolil, da sem bil tako zaposlen z delom in drugimi opravili,
da si nisem prihranil nedelje za duhovno rast in družinske
aktivnosti?
4. Spoštuj očeta in mater, da boš dolgo živel in ti bo dobro
na Zemlji.
Sem spoštoval in poslušal svoje starše? Sem bil spoštljiv do
svojih bratov in sester? Sem spoštoval druge z avtoriteto, ki jim
pripada, še posebej učitelje? Sem odgovarjal? Nisem doma
pomagal ali preživljal časa z družino? Krivim starše za svoje
pomanjkljivosti?
5. Ne ubijaj.
Sem podlegel čustvom jeze ali ljubosumja? Sem v srcu hranil
sovraštvo? Sem kdaj koga v jezi prizadel, želel koga raniti?
Sem se stepel; dajal slab zgled ali povzročil škandal? Sem
zlorabljal alkohol in droge? Sem bil na kakršenkoli način
vpleten ali sem zagovarjal splav? Sem razmišljal o samomoru?
Sem koga ubil? Sem koga ubil z obrekovanjem ali besedami?

6. Ne nečistuj.
Sem odobraval nečiste poglede? Strastne poljube?
Neprimerne dotike? Sem se v svoji glavi posvečal poželjivim
mislimi in fantazijam? Sem bil nespodoben pri oblačenju ali
vedenju? Sem gledal pornografijo, pokvarjene knjige, revije ali
posnetke? Sem bil nečist v odnosu do sebe ali drugih? Se
izogibam lenobi, požrešnosti, brezdelju in priložnostim za
nečistovanje?
7. Ne kradi.
Sem vzel kaj, kar ni bilo moje? Kaj in koliko? Sem vrnil ali
povrnil škodo za to, kar sem ukradel? Sem goljufal pri testih ali
domači nalogi? Sem zapravljal čas v službi? Sem bil zapravljiv
v svojem načinu življenja in zanemaril revne v svoji okolici in
drugje?
8. Ne pričaj po krivem.
Sem lagal ali obrekoval? Govoril o drugih za njihovim hrbtom?
Ali vedno govorim resnico? Sem iskren? Sem razkril skrivnost,
ki mi jo je nekdo zaupal? Sem se pri kateri od prejšnjih spovedi
zlagal ali namerno kaj prikril pred duhovnikom? Sem do drugih
v besedah kritičen, negativen ali brezsrčen? Sem brez želje in
namena, da bi pomagal, ranil ugled drugih z govorjenjem o
njihovih napakah in grehih? Sem dopuščal predsodke in
sovraštvo do ljudi drugih narodnosti, ras ali religij?
9. Ne želi svojega bližnjega žene.
Sem se predajal nečistim mislim? Sem jih spodbujal s pogledi,
radovednostjo ali nečistimi pogovori? Sem zanemaril
nadzorovanje svoje domišljije in zahtev od drugih? Sem v
svojem srcu zavračal svojo družino, se želel čustveno in
osebno oddaljiti od njih?
10. Ne želi svojega bližnjega blaga.
Je moje srce pohlepno? Sem ljubosumen za stvari, ki jih imajo
drugi? Zavidam drugim, ker nimam tega, kar imajo oni? Se
stalno primerjam z drugimi? Sem čemeren ali žalosten? Ali
delam, študiram in se zaposlim, da se borim proti brezdelju?
Sem v mislih do drugih kritičen, negativen ali brezsrčen? Je
moje srce naravnano na lastnino na Zemlji ali na zaklade v
nebesih?

