
Jak správně postupovat při svátos1 smíření:  1/ Již doma se připravit, modlitbou a zamyšlením, 
zpytuji svědomí. Je dobré si svá provinění napsat a při vyznání je číst. 2/ V závěru zpytování 
vyjádřit osobní modlitbou upřímnou lítost nad svými hříchy. 3/ Dát si reálné předsevzeD a 
připomenout si, jak jsem naplnil to minulé. 4/ Teprve potom přijít ke zpovědi a vyznat své hříchy 
knězi. Zpověď bez přípravy nepřinese pravou milost obrácení.  

Svátost smíření před vánocemi 2020 v děkanátu Hranice 

datum čas farnost zpovědníci

středa 16. prosince 16:00 - 17:00 Loučka Zahálka

15:45 - 16:30 Jindřichov U7kal

čtvrtek 17. prosince 16:00 - 17:30 Osek U7kal

17:30 - 18:00 Podhoří Churý

16:00 - 17:00 Horní Újezd Kozub

16:00 - 17:30 Potštát Maštera, Dostál

pátek 18. prosince 15:00 - 16:30 Jezernice Zahálka

16:30 - 17:30 Drahotuše U7kal

16:00 - 17:30 Partutovice Maštera, Dostál

17:00 - 17:30 Soběchleby Červenka

16:00 - 18:00 Všechovice Foj7k, Kozub

sobota 19. prosince   8:00 - 09:00 Hranice Dostál, Maštera

  16:00 - 17:30 Soběchleby Kozub, Červenka, Churý

neděle 20. prosince 13:30 - 15:00 Drahotuše Dostál, Zahálka

14:00 - 16:00 Lipník nad Bečvou U7kal, Červenka, Maštera, 
Churý

16:00 - 18:00 Hranice Zahálka, Dostál, Kozub, 
Červenka

pondělí 21. prosince 08:00 - 09:00 Hranice Dostál, Maštera

16:00 - 17:00 Opatovice Kozub, Maštera

16:30 - 17:30 Dolní Újezd U7kal, Churý

16:30 - 17:00 Soběchleby Červenka

úterý 22. prosinec 08:00 - 09:00 Hranice Dostál, Maštera

16:00 - 17:00 Hlinsko Červenka, Churý

středa 23. prosince 08:00 - 09:00 Paršovice Kozub, Červenka

17:30 - 19:00 ÚsY Kozub, Maštera

Nenechávejte zpověď až na poslední chvíli a využijte čas ke zpovědi podle nabídky.



Na začátku vyznání děláme spolu s knězem znamení kříže. Pokud kněz kajícníka nezná, má se 
kajícník krátce představit (např. je mi 40 let, ženatý, mám 3 dě6, jsem úředník atd). Dále řekne, kdy 
byl naposled u zpovědi a vyzná své hříchy. U těžkých hříchů je třeba uvést i okolnosK, které vedly 
ke hříchu, aby se odhalil a uzdravil kořen zla. Pokud nemá kajícník těžké hříchy, vyzná se i z lehkých 
hříchů, kterých se dopusKl. Vyznání ukončí slovy: Toto jsou mé hříchy.  
5/ Kněz promluví ke kajícníkovi, uloží pokání a vybídne k lítos1, která je nutná k platnosK svátosK. 
Hodně se na to zapomíná! Kajícník má sám říct vlastními slovy např: Pane Ježíši buď milos6v mně 
hříšnému. Teprve potom kněz udělí rozhřešení, při kterém se kajícník žehná a odpoví Amen.  
6/ Na závěr vyjádříme vděčnost za udělenou milost: Kněz řekne: Chvalme Pána, neboť je dobrý. 
Kajícník odpoví: Jeho milosrdenství trvá na věky. Kněz kajícníka propusD se slovy: Pán 6 odpus6l 
hříchy. Jdi v pokoji. Odpovím: Bohu díky. Udělené pokání vykonám co nejdříve.


