13. SVÁTOST SMÍŘENÍ
📌 Boží milost je nezasloužený dar, díky kterému poznáváme sebe, poznáváme Boha,
nacházíme cestu do jeho milující náruče a získáváme účast na jeho životě.
Ve křtu jsme všichni dostali Boží milost, které se říká milost posvěcující. Ta nám dává
nadpřirozenou schopnost žít s Bohem a jednat z lásky k němu.
Ztrácí se těžkým hříchem a může být získána opět dokonalou lítostí nebo přijetím svátostí
smíření.
Ve svátosti smíření – se usmiřuji s Bohem i s lidmi, kterým jsem ublížil. Dopřává mi nový začátek.
Svátost smíření má pět částí.
✍ Vybarvi, jak vypadá srdce před a po svátosti smíření podle tvé představy.
Označ, kolik schodů musíš vyjít, aby bylo srdce připravené na nový začátek.
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✍ Seřaď správně jednotlivé části svátosti smíření.
1)
2)
3)
4)
5)
(lítost, odpuštění, skutek pokání, vyznání hříchů, zpytování svědomí)

📌 SVÁTOST SMÍŘENÍ
Ve svátosti smíření se chci smířit s Bohem i s lidmi, kterým jsem ublížil/a.
Svátost smíření se skládá z 5 částí:
 zpytování svědomí  zamysli se nad sebou, co dělám dobře a co špatně? Jak mě asi
vidí Ježíš?


lítost, předsevzetí  projev upřímnou lítost, např. vnitřní modlitbou, a řekni, v čem by
ses chtěl/a polepšit.



vyznání hříchů  ve zpovědnici před knězem vyznej všechny své hříchy, chyby, nic
nezamlčuj.



odpuštění  Bůh ti odpouští hříchy a kněz ti dává rozhřešení, celé nebe jásá, proto i ty
se raduj ve svém srdci – „Dnes do tvého srdce přišla spása.“



skutek pokání  Děkuj Bohu za dar odpuštění. Kněz ti uloží nějaký skutek pokání,
většinou nějakou modlitbu, vykonej ho, co nejdříve.

Rozlišení dobrého a zlého podle vlastního svědomí, příprava na svátost smíření.
(Katecheta nebo jeden z rodičů ti bude podle manuálu ke SVÁTOSTI SMÍŘENÍ číst jednotlivé skutky; pokud skutek
bude správně podle Božího zákona, nakresli do kříže barevnou kytičku, pokud skutek nebude podle Božího zákona,
nakresli do kříže černý kámen).

Pomodli se: Přijď Duchu svatý a pomoz mi, abych své hříchy dobře poznal,
ze srdce jich litoval a upřímně se z nich vyzpovídal. Amen

