SVÁTOST SMÍŘENÍ – VYZNÁNÍ HŘÍCHŮ:

SVÁTOST SMÍŘENÍ – VYZNÁNÍ HŘÍCHŮ:

Vejdu do zpovědnice a pozdravím:Chvála Kristu.
Pak udělám znamení kříže a řeknu: Ve jménu Otce

Vejdu do zpovědnice a pozdravím:Chvála Kristu.
Pak udělám znamení kříže a řeknu: Ve jménu Otce

i Syna i Ducha svatého. Amen.

i Syna i Ducha svatého. Amen.

Chodím do ... třídy.

Chodím do ... třídy.

Dnes jdu poprvé ke svátosti smíření ...
(Příště řeknu: Naposled jsem byl před ...měsíci)
Pokračuji: Vyznávám se před Pánem Bohem,
že jsem se dopustil těchto hříchů:

Dnes jdu poprvé ke svátosti smíření ...
(Příště řeknu: Naposled jsem byl před ...měsíci)
Pokračuji: Vyznávám se před Pánem Bohem,
že jsem se dopustil těchto hříchů:

Potom řeknu všechny své hříchy (přečtu z lístku, který
jsem si nachystal doma podle zpovědního zrcadla).
Zakončím: Toto jsou mé hříchy. Ze srdce jich

Potom řeknu všechny své hříchy (přečtu z lístku, který
jsem si nachystal doma podle zpovědního zrcadla).
Zakončím: Toto jsou mé hříchy. Ze srdce jich

lituji a s Tvou pomocí, Pane Ježíše, můžu a
chci být lepší. Amen.

lituji a s Tvou pomocí, Pane Ježíše, můžu a
chci být lepší. Amen.

Pak pozorně poslouchám, co mi kněz řekne a co se
mám pomodlit za pokání, nebo jaký mám udělat kající
skutek. Nakonec kněz říká: „Bůh Otec veškerého
milosrdenství...“ a dělá rukou kříž.

Pak pozorně poslouchám, co mi kněz řekne a co se
mám pomodlit za pokání, nebo jaký mám udělat kající
skutek. Nakonec kněz říká: „Bůh Otec veškerého
milosrdenství...“ a dělá rukou kříž.

Udělám znamení kříže i já a odpovím: Amen.

Udělám znamení kříže i já a odpovím: Amen.

Kněz řekne: „Pán ti odpustil hříchy, jdi v pokoji.“
Odpovím: Bohu díky.

Kněz řekne: „Pán ti odpustil hříchy, jdi v pokoji.“
Odpovím: Bohu díky.

Při odchodu řeknu: S Pánem Bohem.

Při odchodu řeknu: S Pánem Bohem.

VYKONÁNÍ ULOŽENÉHO POKÁNÍ:

VYKONÁNÍ ULOŽENÉHO POKÁNÍ:

Ze zpovědnice jdu pokleknout před svatostánek,
poděkuji za odpuštění Pánu Ježíši a pomodlím se, co
kněz ve zpovědi uložil „za pokání“, pokud mám udělat
nějaký dobrý skutek, snažím se ho splnit co nejdříve.

Ze zpovědnice jdu pokleknout před svatostánek,
poděkuji za odpuštění Pánu Ježíši a pomodlím se, co
kněz ve zpovědi uložil „za pokání“, pokud mám udělat
nějaký dobrý skutek, snažím se ho splnit co nejdříve.
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