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UVOD
Med vsemi zakramenti ima spoved največ elementov, ki so vpeti v človekovo življenje,
od nastanka družbe vse do danes. V diplomski nalogi bomo predstavili sodobno
pojmovanje spovedi pripadnikov Katoliške Cerkve v Sloveniji, osredotočili pa se bomo
predvsem na izzive, ki jih ob tem doživljajo. Spoved je lakmusov papir, ki skozi
prepleteno zgodovino razvoja družbe in Cerkve na slovenskem kaže na njun medsebojni
vpliv oziroma odnos.
Pri obravnavanju spovedi smo poudarila pomembnost njenega pravilnega razumevanja
in vrednotenja vloge, ki ga ima v vernikovem življenju, osvetlili pa smo tudi
najpogostejše anomalije ali pomanjkljivosti tega področja. Med sodobnimi težavami v
razumevanju smisla spovedi smo izpostavili pomanjkljivo doživljanje odpuščanja,
nerazumevanje ali celo izostanek osebne potrebe po spreobrnjenju, površinsko
dojemanje spovedi in melanholičen odnos do odrešenja. Osnovna teza diplomskega dela
predvideva, da je razumevanje zakramenta spovedi s strani sodobnih vernikov v
slovenskem prostoru vsaj na določenih mestih pomanjkljivo, okrnjeno ali zaradi drugih
vplivov napačno interpretirano, kar se posledično razvije v različne »patološkosti« do
spovedi (Steiner, 1975, 45).
Vlogo spovedi v slovenskem občestvu in družbi najprej prikažemo skozi njen
zgodovinski razvoj ter v njeni sodobni teološki in antropološki umestitvi. Sledi anketna
raziskava, kjer anketiranci z izbiro odgovorov pokažejo svoje razumevanje in
doživljanje spovedi, anketni odgovori pa vsebujejo sedem osnovnih patoloških drž
sodobnih katoličanov do spovedi. Tako bo mogoče z analizo rezultatov med vsemi
anketiranci določiti delež tistih, ki imajo do spovedi pravilen odnos ter drugimi, ki svoje
pojmovanje spovedi prilagajajo osebnim željam in potrebam in imajo do spovedi
določeno (eno ali več) patološko držo. Te drže so:
– vpliv sekularne družbene realnosti na doživljanje spovedi; – nezaupanje do –
spovednika; – nezaupanje do Cerkve; – pretirana individualizacija spovedi; –
površinsko razumevanje spovedi; – spoved kot terapevtski pogovor; – občutek
negrešnosti.
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Na koncu smo ovrednotili rezultate in predstavili nekatere predloge smernic za
pastoralne in katehetske rešitve, ki bi izboljšale in poglobile odnos sodobnih slovenskih
katoličanov do zakramenta spovedi.
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1. ZGODOVINSKA UMESTITEV
DANAŠNJE SLOVENIJE

SPOVEDI

NA

OBMOČJU

O prisotnosti krščanstva na ozemlju današnje Slovenije lahko govorimo že nekaj stoletji
po Kristusu in zgodovinski viri potrjujejo, da je bilo krščanstvo postopoma vedno bolj
vpeto v praktično vse sfere tedanje družbe, vsaj od Milanskega edikta dalje. Zakrament
spovedi ima med vsemi zakramenti najbolj izrazite antropološke lastnosti (Valenčič,
1975, 51), zato lahko sklepamo, da je tudi njegov zgodovinski razvoj močan pokazatelj
sočasnega razvoja družbe, zlasti njenega razumevanja in odnosa do krščanske oziroma
rimokatoliške vere. Zgodovina slovenske družbe je prepletena z zgodovino krščanstva,
saj med njima obstaja odnos, ki ju determinira; povezuje ju neprekinjeni 'duh časa' –
'Zeitgeist' naše skupne, narodne in občestvene zavesti. Zakrament spovedi je neke vrste
prizma, skozi katero opazujemo razvoj družbe, države na eni, ter Cerkve na drugi strani.
Družbeni odnos do spovedi je močan pokazatelj družbenega odnosa do Cerkve, kar
ponovno odraža določeno stanje v družbi. Razmerje med Cerkvijo in posvetno oblastjo
na Slovenskem je, ob nestanovitni družbeni oblasti, tehničnem napredku in z
osvobajanjem svetovnih nazorov, pogosto močno variiralo.
V določenih obdobjih naletimo na posebnosti, ki osvetljujejo odnos skupnosti različnih
družbenih skupin do Cerkve, zakramentov, spovedi. Iz strnjenega opisa zgodovinskega
razvoja Cerkve na Slovenskem je mogoče opaziti, kdaj in zakaj so se v najbolj
pretresljivih in težkih zgodovinskih obdobjih ljudje obračali stran od krščanstva, bodisi
med reformacijo, med vojno, zaradi korupcije v Cerkvi, zaradi modernizacije družbe ali
zaradi do Cerkve negativno nastrojene državne oblasti.
Opaziti je, da so se iz teh odmevnih ali daljših problematičnih obdobij v odnosu med
posameznikom in Cerkvijo na Slovenskem oblikovali določeni zadržki vernikov do
spovedi, med katerimi so pogosti: nezaupanje in celo prezir do spovednikov iz več
možnih razlogov, strah, da spovednik zaradi določenih grehov ne bo podelil odveze,
prepričanje o lastni ne-grešnosti in individualistično prepričanje, da je spoved le osebna
stvar med posameznikom in Bogom, ter kot taka dovolj učinkovita. Vse naštete ter
druge patološke drže ali stanja, ki se najpogosteje izrazijo ravno pri vprašanju spovedi,
na nek način izvirajo iz zgodovine razvoja odnosa med družbo in Cerkvijo na
Slovenskem.

3

Namen sledečega zgodovinskega preleta razvoja odnosa slovenske družbe do spovedi je
pokazati na kontinuiteto in globino povezave narodne in verske zavesti, poudariti
pomembnost konkretnih, včasih podrobnih pisnih virov ter izpostaviti zakrament kot
pokazatelj preteklih in današnjih patologij slovenskega katoliškega občestva.

1.1 Antično krščanstvo: enkratna javna spoved in pokora
Krščanstvo se je na obravnavanem ozemlju današnje Slovenije uveljavljalo vse od
nastopa verske svobode z Milanskim ediktom leta 313. Za poznavanje zgodnje liturgije,
prvih zunanjih oblik verskega življenja in začetkov razumevanja dogme imamo na
obravnavanem območju na voljo zelo malo virov. Najbolj znane so oglejske značilnosti
in poteze tedanjega krščanstva, ki so bile prisotne tudi na večjem delu obravnavanega
ozemlja (Bratovž idr., 1991, 17). Najbolje razberemo obliko in vsebino krstnih obredov,
ki v pogostih primerih odraslih katehumenov obvezno vsebujejo javno izpoved ter
kesanje grehov.
Spovedna praksa in njena konkretna oblika se je skozi prva stoletja krščanstva močno
spreminjala. Poleg osrednje vloge, ki jo je imela spoved ob procesu spreobrnjenja
katehumenov pri krstu, je bil zakrament predvsem z vidika sprave z Bogom in
občestvom Cerkve povezan z zelo strogo pokorno disciplino. Takrat je bila v veljavi
javna ali kanonična cerkvena spoved, h kateri so verniki lahko pristopili le enkrat v
svojem življenju, opravljali pa so jo samo za velike grehe med katere so prištevali
malikovanje, prešuštvo, odpad, apostazijo in uboj. Razlika med velikimi in malimi grehi
sicer ni bila jasno določena, takratni moralni parametri so bili precej drugačni od
današnjih. Med opravljanjem javne pokore, pogosto v obliki posta, ki je lahko trajala
tudi nekaj let, spokorniki niso smeli prejeti evharistije (Nadrah, 1975, 55).
Spoved je bila javno dejanje občestva. Običajno se je opravljala v treh stopnjah:
javnemu priznanju in izpovedi grehov pred škofom ali duhovnikom je sledil vstop v red
spokornikov in sprejem pokore. Čeprav so se pravila glede opravljanja javne pokore
med posameznimi pokrajinami razlikovala, so morali verniki, ki so storili posebno velik
greh, opraviti večletno javno pokoro, preden so za svoje grehe prejeli odpuščanje in
spravo. K redu spokornikov, ki je zadeval posebej določene grehe, so bili kristjani v
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prvih stoletjih redko pripuščeni, v nekaterih ruralnih in geografsko odročnih pokrajinah
je bilo to samo enkrat v življenju (KKC, 1447). Sprava je bila zadnja faza zakramenta
spovedi, ko so spokorniki na veliki četrtek ob molitvi škofa nad njimi, prejeli odvezo. V
zadnji četrtini 4. stoletja je nastopila doba katoliške rasti, ki je čas dograjevanja
cerkvene organizacije. Obravnavano ozemlje današnje Slovenije je spadalo pod
metropolitansko oglejsko Cerkev. Šele od takrat lahko govorimo o dejanski zgodovini
Cerkve na obravnavanem območju (Bratovž idr., 1991, 16). V tem času doseže Cerkev
razcvet na pomembnih področjih, predvsem z gradnjo cerkva, ki predstavljajo
pomemben arheološki, teološki in antropološki materialni vir. Vse krščanske skupnosti
v mestih kot so Emona (Ljubljana), Petovion (Ptuj), Celeia (Celje) in Vindobono
(Dunaj), pa tudi pomembnejši podeželski kraji so dobili svoja kultna središča (Bratovž
idr., 1991, 17). Razvoj Cerkve je pripomogel k oblikovanju občestvene in eklezialne
zavesti ter obenem okrepil zavest pripadnosti določeni skupnosti, ki se je lahko preko
skupnih simbolov vere povezala tudi z drugimi krščanskimi skupnostmi. Zakrament
spovedi je imel izjemno eklezialno vrednost, ki je v cerkveni srédi dandanes močno
primanjkuje, obenem pa je izkazoval veliko družbeno vrednost, javno ohranjanje
pravičnosti in božjega reda v tedanji družbi. Njena takratna enkratnost in redkost je v
vernikih poveličevala skrivnost milosti odpuščanja.
V 5. stoletju so se zaradi vojn in krhanja oblasti razmere v rimskem cesarstvu in
posledično v krščanski Cerkvi korenito poslabšale (Bratovž idr., 1991, 21). Zaradi
izjemno težke in javne pokore je v tistem času večina kristjanov zakrament pokore
odložila na skorajšnji čas pred smrtjo, za mnoge je bil to edina možnost. Kljub temu so
grešnike, ki so se za velike grehe spokorili samo z željo po pokori, pustili k evharistiji,
pokoro zanje pa so prejeli tik pred smrtjo (Nadrah, 1975, 55). Že takrat so znani primeri
nekaterih klerikov – velikih in javnih grešnikov. Kanonična spoved jim ni bila
dovoljena, namesto tega so bili razrešeni duhovniške službe. Ko so se pokesali, so kot
laiki lahko prejeli evharistijo brez predhodne spovedi. Podobno je veljalo za menihe in
konverze, saj so redovniške obljube takrat razumeli kot neke vrste »drugi krst« ali kot
vrsto pokore, zato so spokorjeni grešniki, ki so sprejeli redovniške zaobljube, lahko
prejeli evharistijo brez zakramentalne odveze (Nadrah, 1975, 55).

5

Od začetka delovanja Cerkve v prvih stoletjih krščanstva opazimo, da poudarek ni bil
na javni pokori kot elementu izpostavljanja in sramotenja posameznikov1, temveč na
spokornikovem priznanju, iskrenem kesanju grehov ter (vsaj) izraženi pripravljenosti na
pokoro. Po pričevanju cerkvenih očetov in liturgičnih izrazov tistega časa je bilo
odpuščanje večkrat sad vernikovega dejavnega sodelovanja pri obhajilu. Čeprav so
obstajali tudi drugi načini odpuščanja, je bil takrat poudarjen spravni značaj mašne
daritve. Grešniki, ki so odvezo že »izkoristili«, a so ponovno zapadli v hud greh, so
pred smrtjo prejeli evharistijo, kot znamenje njihovega spreobrnjenja (Nadrah, 1975,
55).
Izvorno romansko prebivalstvo je konec 6. stoletja na obravnavanem območju pešalo
zaradi globokih duhovnih in materialnih sprememb, med katerimi velja poleg številnih
vojn omeniti še istrsko skizmo ter posledični odpad oglejske Cerkve od Rima in
Carigrada (Bratovž idr., 1991, 22). Od takratne Cerkve kot institucije na tem področju
ni ostalo mnogo sledi, od krščanske ideje in načina življenja so ostali le nekateri motivi
v ljudskem verovanju in pesništvu. Dediščina antične Cerkve je precej slabotna zaradi
nizke civilizacijske stopnje etnično različnih priseljencev in zaradi neaktivnosti oglejske
Cerkve, ki pri širjenju krščanstva med prišleki ni bila uspešna. Področje Vzhodnih Alp,
rob severnega Jadrana ter vzhodni del Panonske kotline so takrat naselili prvi Slovani
(Bratovž idr., 1991, 29).

1.2 Irska metoda pokristjanjevanja: uveljavi se spoved »na uho« z
možnostjo ponovitve
V okviru preseljevanja narodov je naselitev Slovanov najmlajši naselitveni val
tedanjega časa, za našo perspektivo pa pomeni najstarejše še slovensko govoreče
prebivalstvo tega prostora (Bratovž idr., 1991, 30). Spremembe so spodjedle kulturno
preživetje Vlahov, romaniziranih staroselcev, ki so, čeprav odtrgani od cerkvenih
središč, ohranili krščanstvo. Njihova dediščina je vplivala na nastanek prvih znanih
cerkva in posredovala nekaj verskih modelov, ohranjenih v slovenskem ljudskem
izročilu, kot je pesem Spokorjeni grešnik, ki govori o odvezi od nekaterih grehov šele
tik pred smrtjo (Bratovž idr., 1991, 30).
1

Čeprav se je to do neke mere zagotovo tudi takrat dogajalo.
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Najmočnejši zgodovinski viri o pokristjanjevanju Slovencev so salzburške spomenice,
ki beležijo odnos prvih slovanskih knezov do krščanstva (Bratovž idr., 1991, 37). Na
obravnavano ozemlje je imela največji vpliv misijonska metoda salzburške cerkve –
irska metoda, ki je potekala pod vodstvom irskih menihov. Njihova posebnost je bila v
tem, da so upoštevali domače poganske verske šege. Niso jih nasilno zavračali, temveč
so jim skušali postaviti pod nov, krščanski zorni kot. Irci, navdihnjeni z
vzhodnomeniškim izročilom, v 7. stoletju v celinsko Evropo vnesejo »zasebno«
opravljanje spovedi, ki ne zahteva dolgega in javnega izvrševanja spokornih del pred
prejemom sprave in odpuščanja. Odtlej se zakrament vrši v intimni obliki »na uho«
(Nadrah, 1975, 55) med spovedancem in spovednikom, nova praksa pa predvideva
možnost ponovitve. Tako se odpre pot do rednega pristopanja k spovedi. V eno
zakramentalno obhajanje je bilo vključeno odpuščanje velikih in malih grehov (KKC,
1447).
Tudi k nam so irski menihi prinesli zasebno spoved in posledično zasebni postopek
pokore. Čeprav je do približno leta 800 javna pokora že skoraj povsem izginila, so se
frankovske sinode v 9. stoletju ponovno zavzele za oživitev javne pokore in zastopale
pravilo: »Javna pokora za javne grehe, tajna pokora za tajne« (Škafar idr. 1999, 64).
Odveza pa se je tudi pri tajni spovedi podelila šele po opravljeni naloženi pokori.
Predvsem iz praktičnega vidika pride do pojava sočasnosti podeljevanja odveze s
spovedjo oziroma neposredno po izpovedi grehov, še pred opravljeno pokoro. Okoli
leta 1000 je sočasnost obveljala za splošno sprejeto pravilo, kar je pomembna etapa v
zgodovini zakramenta spovedi (Škafar idr. 1999, 64).
Drugi močan element irske misijonske metode pri širjenju krščanstva na obravnavanem
območju je upoštevanje jezika in drugih specifik posameznega ljudstva. Tudi salzburški
misijonarji so upoštevali jezik ter šege in običaje, saj so Irci svojo navado ohranjanja
ljudskega jezika gotovo prenesli v karantansko okolje, kjer se je jezik ohranjal v
molitvah in oblikah pokore. To nenazadnje nakazuje na pomembnost in izvajanje
zakramenta spovedi v takratnem bogoslužnem in pastoralnem življenju na območju
današnje Slovenije, saj se v prej omenjeni ljudski pesmi Spokorjeni grešnik, odraža tudi
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»nova« irska praksa osebne spovedi (Bratovž idr., 1991, 45), ključni liturgični prijem,
ki ga Cerkev v glavnih črtah uporablja še danes (KKC, 1447).
Glede na izsledke o razvoju obrazcev splošne ali očitne spovedi v starovisokonemškem
jeziku izstopa bavarski spovedni obrazec, ki se je postopoma pod vplivom irske metode
razvil iz obrazca v Sinajskem evhologiju ter se odraža tudi pri oblikovanju spovednega
obrazca v Freisinških (Brižinskih) spomenikih. Očitno je nastal pred zgodovinsko
ključno ločitvijo obravnavanega območja med salzburško in oglejsko metropolijo, se
pravi pred letom 803. Od vseh frankovskih se bavarski obrazec zelo razlikuje po
vsebini, kot tudi po obliki. V frankovskih spovednih obrazcih se grešnik obrača na
spovednika in njega prosi za odvezo, v prvotni obliki bavarskega obrazca, ki se ohrani
do brižinskih spomenikov, pa grešnik s prošnjo vzklika naravnost k Bogu in ga prosi za
sposobnost pokesati se svojih grehov (Bratovž idr., 1991, 45). Različna obrazca
prikazujeta dva tipa verske miselnosti: prvi tip poudarja moč cerkvene oblasti, drugi pa
osebno razmerje vernika do Boga. Zato prvi ustreza osvajalski miselnosti frankovske
Cerkve, drugi pa miselnosti irskega misijona.
Kasnejša frankovska zakonodaja je pospešila zapisovanje molitvenih obrazcev v
ljudskem jeziku in začela sta se oblikovati krščanska terminologija in 'kulturni jezik'
(Bratovž idr., 1991, 46). V poznejših rokopisih, med katerimi so 'Freisinški spomeniki'
iz okrog leta 1000, je med drugimi zapisan obrazec splošne spovedi in nekaj drugih
obrazcev, ki jih kasneje omenja še karolinška zakonodaja. Njihov nastanek, vključno s
spovedno molitvijo in obrazcem, pa je mogoče umestiti že v 8. stoletje (Bratovž idr.,
1991, 51–52).
Spovedne molitve in obrazci so imeli pomembno vlogo v nadaljnjem karantanskem
misijonskem obdobju Metoda (in Cirila). Prevod starobavarske spovedne molitve ter
pridiga o pokori po latinskem ali starobavarskem vzorcu dokazujeta, da je prišlo v
obdobju Metodovega delovanja v drugi polovici 9. stoletja tudi na obravnavanem
območju današnje Slovenije do pristnega stika med karantansko-panonsko kulturo in
krščanskim življenjem. Spovedna molitev in pridiga sta prevedeni in v slovenščini
ohranjeni v rokopisni knjigi iz Freisinga, poleg tega pa je molitev v staroslovanski
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preobleki zapisana in ohranjena tudi v spovednem obredniku zahodnega tipa v
Sinajskem evhologiju (Bratovž idr., 1991, 57).
Cerkvena oblast, ki je bila pretežno »sad Metodovega misijonarskega dela«, je v
začetku 10. stoletja zbledela pod Madžari, Slovenci pa so do sredine 18. stoletja v
glavnem živeli pod ločeno cerkveno in tujo državno oblastjo (Bratovž idr., 1991, 60).

1.3 Osvetlitev spovedne prakse od srednjega veka do l. svetovne vojne
V srednjem veku se je cerkvena organizacija na obravnavanem območju današnje
Slovenije razvijala in dograjevala: »Do srede 13. stoletja so Slovenci dosegli verski in
kulturni razvoj, ki ni v ničemer zaostajal za ostalimi evropskimi narodi« (Bratovž idr.,
1991, 84). Na splošno je mogoče trditi, da je bil srednji vek čas živahnega verskega
življenja (Bratovž idr., 1991, 65). Leta 1215 je bilo na 4. lateranskem koncilu za vse
kristjane določeno, naj prejmejo obhajilo vsaj za veliko noč in naj se enkrat na leto
spovedo lastnemu duhovniku (DS 812). Določilo je veljalo za vse, ki so smrtno grešili,
saj je bil smrtni greh ovira pri prejemu zapovedanega obhajila (Bratovž idr., 1991, 64).
Redovi in samostani so v 15. stoletju po eni strani poglabljali versko življenje z
ljudskimi pobožnostmi in dušnim pastirstvom, a mnogi duhovniki so bili obubožani,
vdani posvetnjaškemu življenju in igram, kar ni bilo dovoljeno. O enakih razvadah in
napakah med duhovniki in laiki poročajo še viri iz 16. stoletja, saj tudi sinodalni ukrepi
očitno niso bili učinkoviti (Bratovž idr., 1991, 73). Pogosto je bilo kopičenje nadarbin
in beneficijev (oblika trajnega dohodka), kar je sprožilo razvado odsotnosti od službe in
župnije (94). Razmere so privedle do pojava reformacije, ki je močno zaznamovala tudi
obravnavano območje današnje Slovenije, čeprav kmetje, ki so takrat predstavljali 95
odstotkov prebivalstva niso nikoli uradno prestopili k luteranstvu (Bratovž idr., 1991,
100). Največji uspeh trajne vrednosti, ki ga je slovenskemu okolju prinesla reformacija,
je knjižni jezik (Bratovž idr., 1991, 112).
Lutrov nauk je učil, da je za zveličanje potrebna le vera v Jezusa in v sedmih spornih
členih se med nasprotovanji zakramentom nahaja tudi nasprotovanje spovedi, ki naj bi
predstavljala (le) zasebno dejanje med človekom in Bogom, odveč je bil tudi nauk o
vicah in odpustki, prav tako povezan z zakramentom spovedi (Bratovž idr., 1991, 98).
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Strle v svojem prispevku v Bogoslovnem vestniku opozarja na besede evangeličanskega
teologa M. Thuriana, ki pravi, da prvi reformatorji še zdaleč niso bili takšni nasprotniki
zasebne spovedi, kot se je to uveljavilo pozneje. Lutrov nauk v spisu 'De captivitate
Babilonica' jasno navaja, da je pokora zakrament, Calvin pa je začel v kasnejšem
obdobju svojega delovanja na posamično spoved gledati zelo pozitivno in je pastorjem
pripisoval oblast odvezovanja, »čeprav je vse pojmoval nekoliko drugače, kot uči
katoliški nauk« (Strle, 1975, 514).
V 16. in 17. stoletju je v Evropi, kot tudi na obravnavanem območju današnje Slovenije,
prišlo do pojava protireformacije in posledično do katoliške prenove, ki jo je spodbudil
tridentinski koncil (114). Poleg odstranjevanja zlorab v škofijah, samostanih in župnijah
se je lotil temeljite posodobitve pastoralne dejavnosti, vključno z zakramentom spovedi,
ter ga v cerkvenem življenju postavil na prvo mesto (Bratovž idr., 1991, 115). Koncilski
očetje so razpravljali o zakramentu spovedi kot o pripravi na obhajilo ter obsodili nazor,
da je sad zakramenta evharistije le odpuščanje grehov ter da evharistija nima drugih
učinkov (DS 1655).
Praktično izvajanje spovedi je po tridentinskem koncilu ostalo v bistvu isto, kot je to
določil 4. lateranski koncil, a je bilo zaradi kasnejših vplivov janzenizma pogosto
pretirano. Po tridentinskih določilih so uvedli spovednice zaprtega tipa. Spovedni
pogovor med spovednikom in vernikom je najprej potekal sede, pri prejemu odveze pa
je spokorjenec pred spovednikom pokleknil, kasneje se je delivec odveze umaknil v
stransko kapelico. Spovednice, kot jih poznamo danes, izhajajo iz potridentinskega
obdobja (Škafar, 1999, 65).
Škofom je bilo priporočeno izvajanje vizitacij po posameznih škofijah in vizitacijsko
poročilo za Štajersko škofijo iz leta 1607 ugotavlja, da se duhovniki niso držali celibata,
niso opravljali bogoslužja in podeljevali le skupno odvezo. Maribor je imel 550
vernikov, med katerimi se jih 40 ni spovedalo ali prejelo obhajila, »čeprav so vsi
obljubili, da bodo svojo dolžnost opravili«. Na Ptuju pa se ni spovedalo 26 od 163 duš,
18 oseb pa se do takrat še nikoli ni spovedalo ali prejelo obhajila (Bratovž idr., 1991,
139). Spoved je imela v obdobju katoliške prenove posebej pomembno vlogo zaradi
ponovnega spreobračanja posameznikov, ki so v obdobju reformacije prestopili v
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protestantizem, ob razcvetu katoliške prenove pa so se ponovno obrnili h katolištvu.
Redovništvo je doživelo ponoven razcvet in nastali so novi redovi kot sta jezuiti in
kapucini (Bratovž idr., 1991, 117). Slednji so gojili razgibano pridigarsko dejavnost, a
kasneje so se posvetili spovedovanju in so veljali za ljudske spovednike (Bratovž idr.,
1991, 145). Provincijski kapitelj v Ljubljani je leta 1658 določil, da je spovedovanje
temeljni del dušnopastirskega delovanja in od takrat so se ji redno posvetili, njihovi
samostani pa so postali spovedna središča, kjer so imeli določene patre, ki so morali biti
vedno na razpolago za spovedovanje. Veliko so spovedovali ob ljudskih misijonih in
hodili po posameznih župnijah. Samostanski dokumenti iz leta 1726 pričajo, da je bilo v
Ljubljani tisto leto spovedanih približno 30.000 ljudi, v Škofji Loki so v prvem polletju
spovedali okrog 17.000 vernikov, v Radgoni pa je vsako nedeljo, od jutra do poldneva,
spovedovalo kar osem do deset patrov (Bratovž idr., 1991, 147). V ljubljanski škofiji je
po poročilu iz leta 1675 živelo 230 klerikov, med katerimi je bilo 66 dejavnih
spovednikov, kar nakazuje na aktivno pristopanje k spovedi (Bratovž idr., 1991, 149).
A skoraj idilično podobo slovenske vernosti, ki so jo v 18. stoletju zaznamovale ljudske
pobožnosti, so proti koncu stoletja močno spremenile jožefinske reforme (Bratovž idr.,
1991, 152). V obdobju avstrijsko-habsburške oblasti Marije Terezije in Jožefa ll. so
veliko reform doživele posamezne župnije, razpuščeni so bili kontemplativni in
spokorni in gospodarsko šibki redovi (Bratovž idr., 1991, 159), med ljudstvom pa so
reforme ustvarile odkrito nezadovoljstvo in odpor (Bratovž idr., 1991, 156). K temu je
močno pripomogel pojav janzenizma, ki se je na naših tleh uveljavil kot moralni
rigorizem in reformni katolicizem. Pristaš slednjega je bil ljubljanski škof Janez K.
Herberstein, ki je spisal odmeven reformni program, a s teološkega vidika je bil zmeren:
spovednikom je glede spovedi priporočal, naj pri dajanju odveze ne bodo prestrogi, niti
preveč popustljivi. Na Slovenskem so po rigorizmu glede odveze in obhajila izstopali le
redki, ki so v svojih spisih zagovarjali najstrožji nauk o pokori in spreobrnjenju
(Bratovž idr., 1991, 166–167).
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1.4 Spoved v sodobni slovenski katoliški skupnosti: posledice vojne in
režimske oblasti
Med tridentinskim in 2. vatikanskim koncilom ni bilo nobene pomembnejše pastoralne
spremembe glede odnosa do zakramenta pokore, od reformacije pa je bil vedno bolj
pretirano poudarjen element spovedi, ki ju malodane začne enačiti (Škafar, 1999, 65).
Do prve svetovne vojne je bila slovenska katoliška sfera podrejena odločitvam,
sprejetim s strani papeške in cesarske oblasti, pa tudi povojne razmere z razdelitvijo
slovenskega ozemlja niso bile naklonjene rešitvi cerkvene organizacije in delovanja
(Bratovž idr., 1991, 189–190). Po virih iz leta 1936 je bilo zaradi prakse vključevanja
tujih duhovnikov vsaj 15 slovenskih župnij brez slovensko govorečih duhovnikov in
domača beseda je bila ponovno nasilno umaknjena iz cerkve, vključno z okrnjenim in
redkim izvajanjem spovedi (Bratovž idr., 1991, 193). Med drugo svetovno vojno je bilo
delo Cerkve skoraj popolnoma onemogočeno (Bratovž idr., 1991, 228). Verniki so k
spovedi na skrivaj odhajali k redkim slovenskim duhovnikom. Sčasoma so spovedovali
nekateri nemški duhovniki, ki so se naučili slovensko, smeli so deliti tudi skupno
odvezo. Partizani so takšno versko udejstvovanje najprej podprli, kasneje pa so ga
začeli sabotirati in onemogočati (Bratovž idr., 1991, 231). Duhovnikom je bilo po vojni
pogosto očitano, da so sodelovali z okupatorjem in izdajali domačine, kar je bilo lahko
tudi v povezavi s kršitvijo spovedne molčečnosti.
Povojne razmere na Slovenskem so v znamenju marksističnega nauka prinesle nove
napetosti med nastalo oblastjo in Cerkvijo. Medvojno kompromitiranje kristjanov zaradi
sodelovanja z okupatorjem je postala splošna označba za vero in Cerkev ter sinonim za
vse zaostalo in družbeno škodljivo, kar je le pospeševalo ideološko sovraštvo do Cerkve
(Bratovž idr., 1991, 232-233). Zaradi protislovnosti v razvoju naše družbe to stanje še
zdaleč ni povsem preživeto (Bratovž idr., 1991, 245), kar se neizpodbitno kaže tudi v
sodobnem odnosu do zakramenta spovedi. Po vojni je bilo duhovniško delo okrnjeno,
potekalo je le v najbolj osnovnih pastoralnih dejavnostih, kot je spovedovanje, a verniki
si marsikdaj zaradi strahu ali pritiska niso upali niti vstopiti v cerkev (Bratovž idr.,
1991, 255).
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Vojna je v ljudeh pustila najhujše posledice, ki se nedvomno kažejo v sodobnem
pogledu na spoved: izgubljena vera in zaupanje v Boga in človeka, medsebojne krivice,
rane in sovraštvo (Bratovž idr., 1991, 253). Posledično se je uveljavila bolj
individualistično obarvana oblika vernosti, ki je še danes močno prisotna, kar se lahko
odraža v vernikovem odnosu do spovednika. Mnogi so takrat izgubili ali prekinili odnos
s Cerkvijo, bodisi iz prepričanja v lasten prav, bodisi iz strahu in z dvomom v lastno
odločitev, kar se še danes pogosto dogaja (Bratovž idr., 1991, 258).
Čas 2. vatikanskega koncila je za Cerkev na Slovenskem pomenil čas upanja in
dozorevanja za soočanje z vprašanji o pastoralnem delu ter o odnosu do sveta. Kljub
močni sekularizaciji, ki ima pri nas globlje posledice kot v ostalih zahodnih državah, je
prav trud za pastoralo tisto, s čimer Cerkvi uspeva zadrževati odhajanje vernikov.
Postaja prostor humanizma, svobode, vztrajnosti in zvestobe ter zavetje verske in
kulturne tradicije (Bratovž idr., 1991, 256), kjer ima svoje mesto tudi zakrament
spovedi.

13

2. O ZAKRAMENTU SPOVEDI V TEMELJNIH TEOLOŠKIH VIRIH

Katekizem katoliške Cerkve (KKC) je poleg Svetega pisma med najpomembnejšimi
sodobnimi teološkimi viri namenjen širšemu katoliškemu občestvu klerikov in laikov, v
pojasnilo ter za poglobljeno razumevanje delovanja Cerkve. Njegov izid je ob trideseti
obletnici 2. vatikanskega koncila leta 1992 potrdil papež Janez Pavel ll, leto za tem pa
ga je Slovenska škofovska konferenca izdala v slovenskem prevodu za domačo
uporabo. Kot je zapisal papež, KKC zvesto in organsko omogoča boljše spoznavanje
krščanske skrivnosti in poživlja vero ljudstva (Fidei Depositum, 12). Katekizem z lučjo
vere in nauki Svetega Duha pomaga osvetliti nove razmere in vprašanja, ki jih v
preteklosti še ni bilo (Fidei Depositum, 13). Že nekateri zgodnejši cerkveni dokumenti,
prav tako plod 2. vatikanskega koncila, so predvideli konkretno potrebo po obnovi in
napredku bogoslužja ter zakramentov, vključno s spovedjo. Konstitucija o svetem
bogoslužju navaja, naj se: »obred in obrazci spovedovanja spremenijo tako, da bodo
jasneje izražali naravo in učinek zakramenta« (B 80).
Zakrament spovedi je v pripravljenosti na izzive novih časov v katekizmu obravnavan
celostno, pojasnjen je njegov zakramentalni namen, ovrednotena in razložena so
različna imena in posamezni elementi podrobno opisani. Spoved temelji na dveh enako
pomembnih prvinah: prva je dejanje človeka, ki se po delovanju Svetega Duha
spreobrne, druga pa delovanje Boga s posredovanjem Cerkve, ki po spovedniku v
Jezusovem imenu daje odpuščanje in določi pokoro ter grešniku omogoči ponovno
spravo s cerkvenim občestvom (KKC, 1448). Spoved je uvrščena med zakramenta
ozdravljenja, saj je Kristus, kot zdravnik duš in teles hotel, da njegova Cerkev v moči
Svetega Duha nadaljuje njegovo delo ozdravljevanja in odreševanja. (KKC, 1421).
Novo življenje, ki ga vernik prejme s krstom, je z grehom oslabljeno ali celo uničeno,
»saj smo še v »zemeljski hiši« (2 Kor 5,1), podvrženi trpljenju, bolezni in smrti« (KKC,
1420) ter zato potrebni nenehnega poboljšanja. Spoved je zato imenovana tudi
zakrament spreobrnjenja, saj zakramentalno uresničuje Jezusov klic k spreobrnjenju
(Mr 1,15), odločitev za vrnitev k Očetu (Lk, 15,18), od katerega se človek oddalji z
grehom (KKC, 1423). Spoved je v KKC naslovno poimenovana kot zakrament pokore
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in sprave, saj tisti, ki pristopajo k zakramentu pokore, prejmejo odpuščanje za Bogu
prizadejane žalitve in se hkrati spravijo s Cerkvijo, ki so jo z grehom ranili (C 11; KKC,
1422).
Zakrament pokore posvečuje osebno in ekleziološko naravnanost spreobrnjenja, kesanja
in zadoščevanja grešnika, zakrament sprave pa grešniku podeli ljubezen Boga, ki daje
spravo: »Spravite se z Bogom« (2 Kor 5,20). KKC poudarja, da sprave z Bogom ni
mogoče doseči brez zgleda njegove usmiljene ljubezni in predhodne sprave z bližnjim:
»Pojdi in se prej spravi z bratom« (Mt 5,24; KKC 1424). To narekuje tudi molitev Oče
naš. Zakrament odpuščanja poudarja vrhunec spovedi, ko: »Bog z zakramentalno
duhovnikovo odvezo spokorniku podeli »odpuščanje in mir«2« (KKC, 1424; 1449).
Pogovorno najpogosteje rabljen slovenski termin za omenjeni zakrament je spoved, ki
kot bistvenega poudarja element priznanja, izpoved grehov pred duhovnikom. V
globljem smislu je to tudi izpoved v pomenu hvaležnega priznavanja in hvaljenja božje
svetosti ter njegovega usmiljenja do grešnika (KKC, 1424). Ko se ta prepusti božjemu
usmiljenju, »na nek način že vnaprej doživlja sodbo« (KKC, 1470), ki ji bo podvržen ob
koncu življenja; in v božje kraljestvo mu bo uspelo priti, če bo vedno znova izbral pot
spreobrnjenja. Grešnikovo iskreno priznanje je obenem neusahljiv vir upanja na božje
odpuščanje in odrešenje, ki poglablja vero in je utemeljeno v krstu (KKC, 1470).
Katekizem s posebno pozornostjo razloži razliko med krstom, ki je glavni kraj prvega in
temeljnega spreobrnjenja in drugim spreobrnjenjem, ki je v življenju Cerkve nenehno.
»Po veri v veselo novico in po krstu (Apd 2,38) se človek odpove zlu in pridobi
odrešenje, to je odpuščanje vseh grehov in dar novega življenja« (KKC, 1427). Prvo
spreobrnjenje je odgovor na oznanilo božjega kraljestva in Jezusov klic: »Čas se je
dopolnil in božje kraljestvo je blizu. Spreobrnite se in verujte evangeliju« (Mr 1,15). A
ta klic vedno odmeva v krščanskem življenju, saj krhkost in slabotnost človeške narave
ostane v krščenih, ki se morajo s pomočjo božje milosti izkazati v boju za krščansko
življenje (KKC, 1426). Boj in napor drugega spreobrnjenja nista le človeško delo, to je
nenehna naloga Cerkve, ki »ima v svoji sredi grešnike« in »je hkrati sveta in vedno
potrebna očiščevanja ter nikoli ne preneha s pokoro in prenavljanjem« (C 8; KKC,
2

OP, obrazec odveze.
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1427). To je odgovor grešnikovega »potrtega srca« (Ps 51,19), ki ga privlači milost, da
bi se odzvalo usmiljeni božji ljubezni (KKC, 1428). Drugo spreobrnjenje vsebuje še
skupnostno razsežnost, ki se razodeva v božjemu klicu Cerkvi: »Spreobrnite se!« (Raz
2,5.16; KKC, 1429). Posledice posameznikovih grehov občuti celotno občestvo, zato
grešnike v svoji sredi spodbuja, naj se spovedo ter spokorjence z veseljem ponovno
sprejme medse (prim. Lk 15,11–24).
Na temeljih staro in novo zaveznega svetopisemskega izročila KKC poudari
pomembnost spreobrnjenja srca, notranje pokore ali spokornosti, brez katere so vsa
zunanja dela pokore brezplodna in lažna. Notranja spokornost sili, da se spreobrnjena
srčna naravnanost izrazi v vidnih znamenjih, kretnjah in delih spokornosti (KKC, 1430).
Predstavlja korenit življenjski preobrat k Bogu z vsem srcem in odločno odklanjanje zla
ter mržnjo greha, hkrati pa vsebuje željo in upanje na božjo pomoč. Spreobrnjenje srca
spremljata znaka obžalovanja »zveličavne bolečine in bridkosti, ki so ju cerkveni očetje
imenovali 'animi cruciatus (mrtvenje duha)' in 'compunctio cordis (potrtost srca)' (DS
1677–1678)« (KKC, 1431). Človekovo srce je okorno in zakrknjeno, zato je potrebno,
da Bog človeku dá novo srce (prim. Ezk 36,26–27), da lahko znova začne (KKC, 1432).
Sveto pismo in cerkveni očetje med različnimi oblikami pokore izpostavljajo tri
najpogostejše oblike: post, molitev in miloščino, ki izražajo notranje spreobrnjenje v
odnosu do sebe, do Boga in do drugih. Kot sredstvo za doseganje odpuščanja grehov
naštevajo še: »prizadevanje za spravo z bližnjimi, jokanje iz spokornosti, skrb za
zveličanje bližnjega (prim. Jak 5,20), priprošnje svetnikov in izvrševanje del ljubezni«
(KKC, 1434). V vsakdanjem življenju se spreobrnjenje uresničuje z izrazi sprave in
medsebojnega odpuščanja, z obrambo pravičnosti in prava, s skrbjo za uboge, s
priznanjem slabih dejanj nasproti bližnjemu, s potrpežljivostjo in bratskim
opominjanjem. Najzanesljivejša pot spreobrnjenja srca k Jezusu je »vsak dan vzeti svoj
križ in iti za Jezusom« (prim. Lk 9,23). K spokornosti, poživljanju duha spreobrnjenja
in odpuščanju grehov prispeva še branje Svetega pisma, molitev bogoslužnih ur in
očenaša, romanja, duhovne vaje ter karitativna in misijonarska dela (KKC, 1437).
Pokora, ki jo spovednik naloži, mora ustrezati teži in naravi greha, prilagojena mora biti
spokornikovim osebnim okoliščinam ter iskati njegovo duhovno blagostanje. Vernike
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spodbuja, da bi bili v pokornem trpljenju podobni Kristusu (KKC, 1460). Spovedanec je
dolžan opraviti pokoro sam, nihče ne more tega storiti namesto njega (ZCP, kan. 981).
»Pokora sili grešnika, da vse rad prenaša; v njegovem srcu je kesanje, na ustih izpoved,
v dejanju vsa ponižnost in rodovitno zadoščevanje« (KKC, 1450). Med spokornikovimi
dejanji je kesanje na prvem mestu: »Kesanje je »dušna žalost in stud nad storjenim
grehom, s sklepom, v prihodnje ne grešiti več« (DS 1676)« (KKC, 1451). Opredeljeno
je kot popolno ali kesanje iz ljubezni do Boga, ki odpušča male in smrtne grehe, če
vsebuje trden sklep čim prej pristopiti k spovedi (KKC, 1452; DS 1677) ter kot
nepopolno kesanje, ki se porodi iz strahu pred večnim pogubljenjem in je prav tako
božji dar, spodbuda, ki se lahko po milosti konča z zakramentalno odvezo. A nepopolno
kesanje samo ne doseže odpuščanja grehov (KKC, 1453).
Po cerkvenih zapovedih je dolžnost vsakega vernika, ki je že v letih razločevanja, da se
vsaj enkrat letno spove velikih grehov (ZCP, kan. 989; KKC, 1457). Otroci so dolžni
pristopiti k spovedi pred prvim prejemom svetega obhajila (ZCP, kan. 914), kdor pa ve,
da je storil smrtni greh, brez zakramentalne odveze ne sme pristopiti k obhajilu (DS
1647; 1661). Do jasnega spoznanja in zavedanja lastnih grehov je mogoče priti s
kakovostno samorefleksijo ali izpraševanjem vesti (KKC, 1454). Glasno priznanje
(izpoved) lastnih grehov pred spovednikom je ključna prvina spovedi. Tisti, ki nekatere
grehe zamolčijo ali jih prikrijejo, ne predložijo ničesar, kar bi jim bilo lahko po božji
milosti odpuščeno (KKC, 1456).
V katekizmu je greh definiran kot: »predvsem žalitev Boga in prelom občestva z njim«,
spreobrnjenje pa prinaša odpuščanje in spravo s Cerkvijo (C 11). Oblast odpuščanja
grehov ima le Bog (prim. Mr 2,7), Jezus v moči božje avtoritete to oblast izvršuje na
zemlji ter jo daje ljudem, da jo izvršujejo v njegovem imenu (KKC, 1440). Jezus
apostolom poleg oblasti odpuščanja grehov podeli tudi oblast sprave grešnikov s
Cerkvijo. Ekleziološka razsežnost je posebno izražena v Jezusovih besedah Simonu
Petru: »Dal ti bom ključe nebeškega kraljestva; in karkoli boš zavezal na zemlji, bo
zavezano tudi v nebesih; in karkoli boš razvezal na zemlji, bo razvezano tudi v nebesih«
(Mt 16,19; prim. Jn 20,23; KKC, 1444). »Služba zavezovanja in razvezovanja, ki je bila
dana Petru, je bila podeljena tudi zboru apostolov, povezanemu s svojo glavo« (C 22).
Pojma 'zavezovati' in 'razvezovati' se nanašata na izključitev oziroma vključitev v
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občestvo z Bogom: »tistega, katerega znova sprejmete v vaše občestvo, bo tudi Bog
sprejel v svoje občestvo. Sprava Cerkve je neločljiva od sprave z Bogom« (KKC,
1445).
Jezus je službo odpuščanja ali zadrževanja grehov zaupal apostolom (prim. Jn 20,23), ki
jo po njih izpolnjujejo škofje in duhovniki, saj imajo v moči zakramenta svetega reda
oblast odpuščati vse grehe »v imenu Očeta in Sina in Svetega Duha« (KKC, 1461).
Škofje so že od starodavnih časov tisti, ki imajo oblast in službo sprave ter so
»urejevalci določb glede svete pokore« (C 26; KKC, 1462). Duhovniki opravljajo to
nalogo v meri, kot jo prejmejo od svojega predstojnika ali po cerkvenopravnih
predpisih. Spodbujati morajo vernike, da pristopijo k zakramentu spovedi in pokazati
pripravljenost obhajati vsakokrat, ko verniki zanj zaprosijo iz pametnega razloga (ZCP,
kan. 986; D 13).
ZCP delivca zakramenta že v naslovu opredeli kot služabnika zakramenta pokore:
»Služabnik zakramenta pokore je samo duhovnik,« (ZCP, kan. 965), spovednik ni
gospodar, ampak služabnik božjega odpuščanja (KKC, 1466), ki opravlja službo
dobrega pastirja, usmiljenega Samarijana, pravičnega sodnika, očeta, ki čaka
izgubljenega sina – skratka, je »znamenje in orodje usmiljene božje ljubezni do
grešnika« (KKC 1465). »Imeti mora preizkušeno poznanje krščanskega ravnanja,
izkušnjo v človeških zadevah, spoštovanje in tenkočutno obzirnost do tistega, ki je
padel.« Biti mora resnicoljuben, zvest naukom cerkvenega učiteljstva in potrpežljiv do
spokornika, zanj mora moliti, delati pokoro in ga priporočati Gospodovemu usmiljenju
(KKC, 1466).
»Pravica za spovedovanje naj se podeli samo duhovnikom, pri katerih je z izpitom
ugotovljeno, da so sposobni, ali je to znano na drug način« (ZCP, kan. 970). Spovednik
naj bi bil pri spraševanju razsoden in nevsiljiv, upošteva naj starost in stan spovedanca,
pri nalaganju pokore pa naj upošteva še spokornikovo zmožnost (ZPC, kan. 979; 981).
Zaradi pomembnosti in občutljivosti službe ter iz spoštovanja Cerkve do vernikov je
vsak spovednik pod zelo strogimi kaznimi dolžan v tajnosti obdržati vse, kar mu
spovedanci izpovedo med spovedjo. To imenujemo spovedna molčečnost (KKC, 1467),
ki je nedotakljiva, zato je prepovedano, da bi spovednik izdal informacije, ki jih je
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izvedel med spovedjo, obveznost pa velja za vse, ki so kakorkoli izvedeli za grehe iz
spovedi (ZCP, kan. 983). Tajnost se imenuje tudi zakramentalni pečat, saj to, kar vernik
izpove spovedniku, ostane »zapečateno« po zakramentu (KKC, 1467).

2.1 Aktualni spovedni obrednik
Prenovljeni Obrednik pokore3, plod 2. vatikanskega koncila, je v slovenščini izšel leta
1974 in je kot tak v uporabi že več kot štiri desetletja. V Predhodnih navodilih
obrednika so prikazane in osvetljene tri teološke perspektive zakramenta spovedi, ki po
besedah Strleta v preteklosti običajno niso bile izpostavljene: odrešenjsko-zgodovinska,
pashalno-kristološka ter trinitarična razsežnost. Zakrament je v obredniku »iztrgan iz
izolacije«, saj sta spreobrnjenje in sprava postavljena v perspektivo odrešenjske
zgodovine v vsej razsežnosti časa, prostora in njene globine – njenega praizvora.
Odrešenjska zgodovina ima svoj praizvor v pashalni skrivnosti, zato obrednik nenehno
opozarja na trinitarično in pashalno lastnost spovedi (Strle, 1975, 11).
Prenovljeni obrednik razločneje poudarja tudi ekleziološko razsežnost spovedi in kliče v
zavest cerkvenostni značaj greha, pokore in spreobrnjenja. Notranje spreobrnjenje je v
obredniku izpostavljeno kot najvažnejše, saj mora spreobrnitev »človeka notranje tako
prizadeti, da ga bo mogla vedno globlje razsvetljevati ter ga bolj in bolj upodabljati po
Kristusu« (Obrednik pokore, čl. 6a, 1974; Strle, 1975, 12). S teološkega vidika je
pomembno tudi uporabljeno izrazoslovje. Obrednik uporablja poimenovanje, ki
izpostavlja bistveni namen in učinek zakramenta – spravo4. Izraz spoved je v obredniku
uporabljen le izjemoma, čeprav Strle poudari, da je kljub prvotnosti božje iniciative
odločilen prav človekov odgovor nanjo, torej človekova pripravljenost stopiti v odnos z
Bogom in mu odgovoriti s spreobrnjenjem5 ter se z njim ponovno spraviti (Strle, 1975,
14).
Omenjeni teološki viri, vsak s svojimi poudarki, opredeljujejo in pojasnjujejo zakrament
spovedi ter njegove posamezne prvine umeščajo v širši liturgični, pastoralni ali

3

Ordo paenitentiae.
Sacramentum reconciliationis.
5
Metanoia.
4

19

cerkvenopravni okvir. Navedena literatura je širši krščanski javnosti relativno enostavno
dostopna in služi tako za izobraževanje duhovnikov in drugih cerkvenih sodelavcev, kot
tudi laikov. KKC je še posebej namenjen izobraževanju in poglabljanju znanja vernikov
o glavnih sferah rimokatoliške vere, zato povzema več različnih virov in poskuša čim
podrobneje podati celostno podobo religije, vključno s podobo tako imenovanega
četrtega zakramenta.
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3. SODOBNI ANTROPOLOŠKI IN TEOLOŠKI VIDIKI SPOVEDI

3.1 Teološka dilema pri poimenovanju četrtega zakramenta
Med vsemi sedmimi, je prav četrti zakrament (Strle, 1967, 301) tisti z največ različnimi
imeni, različnimi poudarki posameznih dejavnikov, ki se sočasno vršijo. V teoloških
vodah se je pojavilo terminološko vprašanje imenovanja, kar je odraz kompleksne
teološke interpretacije (CD 70, 1997, 15). Na pastoralnem srečanju leta 1999 je Škafar
pojasnil, so se pokoncilske razprave osredotočile na spreobrnjenje, kot na bistveno
prvino tega zakramenta, ki ga tudi opisno najbolje poimenuje. Škafar ugotavlja, da tudi
KKC najbolj poudari ime »zakrament spreobrnjenja«, saj uresničuje božji klic k
spreobrnjenju (KKC, 1423). Katekizem podrobno pojasni in razloži še ostala imena ter
jih v bistvu označi kot bolj ali manj ustrezna pojmovanja. Najpogosteje naletimo na
kritike poimenovanja zakramenta z besedo 'spoved', ki se jim je pridružil tudi Strle
(1969, 54–55). Svojo teorijo je podprl z zgodovinsko študijo benediktinca T. Rasta, ki
trdi, da je spoved dejanje, ki se zdi človeku najtežje, ker mu prinaša ponižanje. Ob tem
spoved označi za teološko kontroverzen pojem, saj je prav dejanje spovedi (izpovedi)
tisto, ki ga je potrebno pred »drugoverci najbolj braniti« (Strle, 1969, 55). Strle se je
strinjal celo z Rastovim predlogom, da bi »izraz spoved za sto let izginil iz vseh
katekizmov in katehez,« saj je menil, da je v tem primeru tudi »terminološka askeza«
koristnejša; sam se je zavzemal za teologijo zakramenta pokore, s središčem v
Jezusovem klicu k spreobrnjenju (Škafar, 1999, 68).
Izraz spoved se je začel poudarjati že med reformacijo, najprej v katekizmih, kot je
Kanizijev Mali katekizem, v slovenščino preveden v začetku 17. stoletja, ter že dolgo
velja za najbolj uveljavljen pogovorni termin in celo sinonim omenjenega zakramenta.
V takšnem pretiranem poudarjanju spovedi vidi Strle tudi glavni vzrok za
antropocentrično in individualistično razumevanje tega zakramenta (Škafar, 1999, 68).
Opozarja še, da lahko to privede do izkrivljenega pojmovanja, da je pri tem zakramentu
pomembno le to, da svoje grehe povemo. Opira se na Sveto pismo, kjer je večkrat
poudarjeno, da ne gre le za osnovno izpoved posameznikove grešnosti, ampak za
preusmeritev temeljnega razpoloženja njegovega srca, kar je neprimerljivo težje kot le
spoznanje ali priznanje (Strle, 1967, 300). Samo ime lahko po Strletovem mnenju
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zavaja v zmotno prepričanje, da je pri tem zakramentu najvažnejša prav izpoved, kar
vodi v nevarno razmišljanje o spovedi kot o »magični mehanični čistilnici«, kjer je
potrebno čim natančneje povedati svoje grehe, ki so na ta način izničeni. Škafar se
pridružuje Strletovi razlagi, oba sta središče zakramenta postavila v ključni termin
spreobrnjenja, strinjata pa se tudi glede ustreznosti uporabe poimenovanja zakramenta
pokore (Strle, 1967, 301).
Močan argument v zagovor uporabe imena spoved navaja Hans Urs von Balthasar:
preimenovanje iz »spovedi« v »pokoro« ima za modno smernico, ki ji splošno ustreza
zgodovinska predstava zakramenta 'javne' pokore, središč dogmatične utemeljitve pa je
nakazano z besedo »izpoved«, ki jo je utemeljil Akvinski. »Zato ni razloga, da opustimo
že od starih časov znano besedo« (von Balthasar, 1999, 10). Papež Janez Pavel ll. daje
zgled s preseganjem te terminološke dileme v svojih sedmih govorih in apostolskem
pismu o zakramentu pokore, kjer uporablja izraze: »spoved, služba spovedovanja,
zakrament pokore, zakrament sprave« v enem okviru ter tako poudarja raznolike
vsebine istega zakramenta (CD 70, 14).
Če izraz pokora zaznamuje človekovo ponižnost in kesanje pred Bogom, pa s
psihološkega vidika izpostavi avtomatizirano podrejen položaj grešnika do spovednika,
posledično Boga, kar pa se gotovo ne bi interpretiralo kot božji izraz ljubezni, ki kliče
človeka k spreobrnjenju. Izraz spoved po drugi strani človeka postavi v dialoški odnos,
ki je konstruktiven in plodovit, če sta oba, spovedanec in spovednik, enakovredno
aktivno in ponižno udeležena v dialogu, ki je potreben za odvezo od grehov. Izpoved
zagotovo zaznamuje odločilni trenutek svobodnega dejanja spreobrnjenja srca, ki se
zgodi v dani milosti priznanja grehov in hvaležnem prejemu odpuščanja. Zdi se, kakor
da zakrament 'pokore' vernika nekako avtomatično podredi spovedniku, zakrament
'spovedi' pa vernika zbliža s spovednikom v znamenju zaupanja in bratske ljubezni.
Nenazadnje je izraz spoved skoraj izključno uporabljeno poimenovanje, ki ga kot
takega pozna tudi večina sodobne slovenske družbe.
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3.2 Izvor in etično-moralno pojmovanje krivde in sprave
Izkustvo krivde in sprave je temeljna človeška danost, ki je primerljivo z osnovnimi
življenjskimi danostmi, kot sta sovraštvo in ljubezen. Krivda ni primarno krščanska,
ampak človeška izkušnja, s čimer se strinjata tako filozofija kot zgodovina, posledično
pa tudi pokora in sprava

spadata v isto skupino posebnosti človeškega bivanja

(Siegfried, 1990, 316).
Teolog Adam Siegfried ugotavlja, da lahko predkrščanski izvor izrazov krivda, sprava
in pokora zasledimo že v semantiki in etimologiji staronemške oziroma indogermanskih
besed kot so 'Sculda'6 (nem. Schuld; prev.: krivda) in islandska beseda 'skal' (prev.: biti
ranjen ali usmrčen), ki je zavezovala k 'Wergeld'7 (prev.: pokora), ki pa izvorno nimajo
nobene povezave z religioznim in krščanskim področjem (Siegfried, 1990, 317). Čeprav
spada slovenščina v popolnoma ločeno jezikovno skupino slovanskih jezikov, je bilo
obravnavano področje današnje Slovenije vse skozi zgodovino pod močnim
germanskim družbenim vplivom, kar se jasno odraža v nekaterih slovenskih narečjih ter
posredno gotovo tudi v razumevanju in odnosu do spovedi. Nedvomno pa lahko tudi
pomene slovenskih besed krivda, pokora in sprava brez težav umestimo in udejanjimo v
popolnoma nereligioznem okviru.
Razumevanje človekove krivde kot osnovne življenjske izkušnje je Siegfried razdelil na
tri različne načine. Na splošno je kriv tisti, ki je začetnik nečesa slabega. Če nekdo
poškoduje dani red, ga mora po dolžnosti povrniti v izvorno stanje. Sprava je tako
vzpostavitev prvotnega reda, ki pa ne vključuje še nobene moralne sestavine. Drug
način krivde prihaja iz obligatornega razmerja, kot navezanost na določeno obveznost in
njeno neizpolnitev ali dolg, razveljavitev dolžniškega razmerja pa lahko v tem
kontekstu pojmujemo kot spravo. Po tretji plati etika in morala za krivo spoznata osebo,
ki ravna slabo svobodno, prištevno in iz svoje notranje naravnanosti. Siegfried se
orientira po Kantovi definiciji osebe kot 'subjekta prištevnih dejanj' ter jo dopolni s
Heglovo natančno opazko 'osebne odgovornosti za dejanja, ki jih oseba prepozna kot
svoj smoter'. Le v moralno etičnem okviru lahko govorimo o krivdi kot o prištevnih
6

Staronemška beseda, pomeni nekaj, kar bi moralo biti (tako). Izvira iz nemške besede sollen; nem.
Schuld, slo: krivda;
7
Iz staronem. besede Wer – človek, mož; pomeni plačilo za kri, plačilo kot pokora.
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odločitvah, ki nasprotujejo nravnim vrednotam – božjemu redu, in jih lahko kot take
označimo za greh (Siegfried, 1990, 318).
Spet se oprimo na semantiko, saj je izvor nemške besede 'Sünde' staronemška beseda
'sunt(e)a' z indogermanskim korenom 'skam-', ki se po Siegfriedu nanaša na notranji
občutek sramu in krivde – temelj je torej človekovo sramotno obnašanje. Kot lahko
izvor besede greh izsledimo v religiozni in posvetni sferi, je tudi beseda pokora ali
nemško 'Sühne', izpeljana iz staronemške besede ''suona'', ki pomeni sodbo, sojenje,
njen semantični pomen pa se nanaša na odškodnino za povzročeno krivico ter v izogib
maščevanju (Siegfried, 1990, 318). V teološkem smislu se je pomen besede pokora8 kot
način ponovne vzpostavitve občestva z Bogom razvil kasneje, v temelju pa pomeni
izboljšanje. Krščanski misijon je pomen razširil s pojmoma metanoia (spreobrnjenje) in
paenitentia (kesanje). Tukaj postane pokora priznanje preračunljivega slabega dejanja
proti Bogu, vključno z zavedanjem, da je napačno dejanje še mogoče popraviti
(Siegfried, 1990, 319).
Siegfried tako v nekaj semantičnih primerih utemelji, da doživetje krivde ter želja po
spravi in pokori ne izvirajo iz nekakšnih umetno nastavljenih krščanski okvirov, temveč
iz človekovih osnovnih, socialno pogojenih bivanjskih danosti. Izvor temeljnih
človeških izkustev prikaže na dveh modelih, profano arhaičnem in religiozno
krščanskem, s čimer še jasneje utemelji pred-krščanski izvor izkustva krivde in sprave.
V arhaičnem modelu je človek bitje v večnem božjem redu, ki greši takrat, ko poruši
dani večni red. Vsako dejanje proti božjemu redu, ne glede na to, ali izvira iz svobodne
volje ali ne, je greh. Ob doživljanju krivde mora človek računati še na božje sankcije.
Pri doživljanju krivde in sprave med Bogom in človekom ni dialoga, ampak samo
dejansko porušenje reda zaradi neposlušnosti redu. Kot pojasni Siegfried, je pomembno
le, da stvarni porušitvi reda sledi njegova objektivna ponovna vzpostavitev. Model
postavi v orientalsko in grško mitologijo ter klasično grško tragedijo, kjer je junak kljub
nezavedanju, da je storil incest, vseeno obtožen in kaznovan. Čeprav je to
objektivistično pojmovanje krivde in sprave že zdavnaj preseženo, Siegfried opozarja,
da se je ponekod še danes obdržalo, v »skoraj objektivističnem razumevanju popolnega
priznanja grehov« in ritualističnemu podeljevanju odveze (319).
8

nem. Busse.
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Krščansko pojmovanje krivde in sprave izhaja iz predstave o človeku, ki ga Siegfried po
zgledu Karla Rahnerja, opredeli kot »duha v svetu«. Po svojem telesu je priklenjen na
materijo, po duhu pa sega v transcedentalno (319). Walter Kasper izpelje osnovno
izkušnjo krivde in sprave iz trditve, da je človek »bitje sredine«, kar pomeni, da je s
telesom vezam na določen prostor in čas, a nikoli ni popolnoma priklenjen, saj se dviga
k resničnosti in presežni bit. Ta naravnanost dela človeka za etično bitje in mu podeljuje
dostojanstvo. Siegfried doda, da je moralna obveznost posameznikovo spoznanje, da
njegova dejanja ali njihova opustitev »vedno stoje v obzorju brezpogojne vrednote,« ki
je Bog sam. Ob odločitvah, ki ne upoštevajo odnosa, se poruši moralni red in nastane
krivda, ki pa ni le golo rušenje reda ampak izvira iz pomanjkljive usmerjenosti »k
brezpogojni vrednoti«. Siegfried se sklicuje na religijske in zgodovinske raziskave ter
na ugotovitve filozofov in literatov, ko utemeljuje, da se v samem zavedanju krivde
kaže globoko prepričanje, da je greh največje zlo, saj je zavestno delovanje proti Bogu
(Siegfried, 1990, 320). Ob upoštevanju nravnega ali božjega reda je bistvena razlika
predvsem v sočasnem aktivnem intimnem odnosu do Boga, v izrazu ljubezni do sebe,
okolja in bližnjega. Zavedanje krivde je v bistvu povsem normalen izraz ranljivosti
osebnega dostojanstva. Siegfried zavrne pogoste družbeno-filozofske definicije o krivdi,
ki jih podajajo Nietzsche9, Marx10 in Freud11, saj zavedanje krivde pripisujejo bodisi
negativnim človeškim psihofizičnim lastnosti ali družbenim parametrom, vseeno pa ne
podpira nepotrebnega dramatiziranja in popolnoma odvrne od razmišljanja o krivdi kot
o občutku verske nevroze (Siegfried, 1990, 320).

3.3 Spoved v krizi: vidiki patologije sodobnih katoličanov
Sodobni teologi se ob spoznanju, da je zakrament spovedi v današnjem času in družbi
potisnjen globoko na obrobje človeške zavesti in vrednotenja, sprašujejo, zakaj in kako
je po tako učinkovitem porastu pristopanja k spovedi med leti 1920 in 1950, do tega
sploh prišlo. Siegfried pravi, da je izvor v tem, da ljudje danes drugače doživljajo greh,
krivdo in spravo, kar je skladno tudi s tezo te diplomske naloge. Nekateri poudarjajo
patološke poganjke v dušnem pastirstvu, ki izvirajo iz posameznikove duševnosti, drugi

9

Zavedanje krivde je onečaščenje ali izroditev človeka.
Za zavedanje krivde so odgovorni družbeni odnosi.
11
Zavedanje krivde izhaja iz napetosti med nagoni in zavestjo o njihovem zatiranju.
10
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pa se osredotočajo na patologijo, ki jo je mogoče zaslediti v določenih sferah katolištva
(Kozar, 1975, 41). Lojze Kozar strne šest najbolj ogrožajočih, privzgojenih ali
prirojenih potez človeškega značaja na: oblastnost, nedostopnost, nedotakljivost,
strahopetnost, ljubosumnost, nestrpnost in triumfalizem. Vsaka izmed njih je na določen
način povezana tudi z izvajanjem zakramenta spovedi in vpliva na kakovost dušnega
pastirstva v posamezni skupnosti ter na vzpostavljanje pravilnega odnosa s
spovednikom (Kozar, 1975, 41- 42).
Kot najbolj opazno in pogosto postavi Kozar nagnjenje do oblastnosti, ki ji podležejo
duhovniki ne glede na njihovo starost, položaj ali ''konzervativnost''. Gospodovalni
značaj je opazen pri spraševanju spokornika, ki lahko včasih meji na zasliševanje, ali v
primerih, ko oblastni spovednik spokornika prisili k priznanju greha, ki ga ta prej ni
hotel spoznati za greh, nato pa zaključi s poveljem k molitvi kesanja. Možnosti za
doživetje iskrenega spreobrnjenja v tem primeru ni veliko, spoved pa se približuje
zunanji prisili (Trstenjak, 1975, 3).
Poleg rutine je pogosto mogoče zaznati tudi močan legalistični značaj spovedi, kjer
spovednik grehe zreducira na prelomitev božjih in cerkvenih zakonov. Oblastni
spovedniki so bili po izkušnjah, ki jih opiše Trstenjak, v vlogi sodnikov, ki so
samovoljno premikali vrednostno lestvico dekaloga in pretirano naglaševali greh zoper
šesto in deveto zapoved, pri tem pa pozabljali na prvo (Trstenjak, 1975, 3). Temu
komplementarna je tudi Siegfriedova trditev, da postaja sodobni človek preobčutljiv
glede svojih osebnih dejanj ali koristi, zato bi moral biti spovednik še posebej naravnan
in dojemljiv za vse odtenke človeškega razpoloženja v okviru spovedi in širšega
dušnega pastirstva. K temu ne pripomorejo niti ostale neustrezne okoliščine spovedi,
kot so dolge vrste pred spovednico, nelagodno šepetanje grehov po določeni shemi in
rutinska pokora, ki stvar formalizirajo, vernike pa prikrajšajo za globljo osebno prenovo
in doživetje spreobrnjenja (Siegfried, 1990, 235).
Glavne razloge za nezaupanje v spovednika vidi Kozar v karakterističnih potezah
nedostopnosti, nedotakljivosti in strahopetnosti, pa tudi ljubosumnost in nestrpnost ne
vzbujata bratske ljubezni med spovednikom in verniki. Triumfalizem pa se običajno
manifestira v zanemarjanju intimnih odnosov z grešnimi in slabotnimi na račun
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pretiranega in prisiljenega poudarjanja zunanjih izrazov vere celotne skupnosti (Kozar,
1975, 44), velikokrat se pojavi pri podelitvi pokore.
Razpravljamo lahko le o nekaterih patoloških oblikah krščanskega življenja, ne pa o
splošni patologiji katoliškega življenja. Patološko držo do spovedi lahko z drugimi
besedami označimo kot napačno interpretacijo ali nagnjenje do svojstvenega
prilagajanja spovedi, ki je posledica obče modrenizacije življenja in izrivanja verskega
življenja na družbeno margino. Izkušnje kažejo, da patološkost izvira iz »osebnih ali
kolektivnih grehov, izvirnega greha in človeške nepopolnosti« in med kristjani skozi
zgodovino obstaja v obliki farizejstva, skrupuloznosti, triumfalizma in klerikalizma.
Patološke variacije katoliške drže in gledanja so po Steinerju med drugim sad
»osebnega odločanja za slabo, prirojenih nagnjenj, družbenega položaja Cerkve,
nekrščanske miselnosti in nepravilne vzgoje, « ki pogosto veljajo za podzavestne
mehanične dejavnike.
Mnoga patološka stanja so v bistvu ista kot pri nekatoličanih ali ateistih, saj so se v
krščanske vrednote prikradle od drugod ali pa so le izraz človeške pomanjkljivosti.
Steiner je patološke izraze sintetiziral v štiri kategorije: apersonalitis ali neosebna drža,
negativitis ali negativističen odnos, individualitis ali pretiran individualizem in
pfarisaeitis oziroma farizejsko pohujšanje (Steiner, 1975, 45).
Vse štiri kategorije patoloških izrazov katoliškega življenja so ključne za dotično
diplomsko raziskavo, saj se vse bistveno odražajo v odnosu in razumevanju zakramenta
spovedi, ki je zato tako ogroženo tudi v slovenski katoliški skupnosti. Neosebna drža do
Boga je pri sodobnih katoličanih vsaj v določenih aspektih njihove vere, ki se dotikajo
spovedi, precej pogosta. Koncilski odloki jasno zarišejo odnos človeka in Boga, ko
navajajo, da je človek v svoji vesti »čisto sam z Bogom« (C 16), ki ga poziva k
odgovornosti za svoja dejanja. A ob naraščajoči občutljivosti za osebne koristi in
praktično udejstvovanje, ki jo kot anomalijo v doživljanju krivde in greha izpostavi tudi
Steiner, se sodobni verniki k racionalno ustreznemu nadomestilu, kot je prepričanje, da
greh ni del našega vsakdanjega življenja, saj dejansko ne more biti, ker ga je zelo težko
vključiti v filozofijo delovanja naše sodobne družbe. Tako je razumevanje doživljanja
krivde in greha v realnem življenju skrčeno in 'sfiženo' na enostransko legalistično

27

upoštevanje zapovedi. Po eni strani prihaja do skrupuloznosti vernikov, po drugi pa so
mnogi v svojem pomanjkljivem razumevanju ali nepoznavanju dejanskega smisla
spovedi zapadli v melanholičen in apatičen površinski odnos, bodisi v prepričanju, da
ne grešijo ali vsaj ne toliko, da bi se jim bilo potrebno spovedati, saj kot pravi Steiner: »
'Nisem ničesar ukradel, nikogar ubil, ne prešuštvoval itd.', zato mislim, da sem 'v redu'
kristjan, čeprav sem morda skop, strahovalec domačih, prilizovalec itd.« (1975, 46). Do
določene mere so tudi spovedniki rešitev tega odnosa iskali v izdatnem moraliziranju v
nedeljskih pridigah in strogem izpraševanju grešnikove vesti pred podelitvijo odveze.
Steiner in Strle se oba strinjata, da so lahko posledice legalističnega pojmovanja
spovedi večkrat slabe kakor dobre (Steiner, 1975, 46; Strle,1967, 301). Gotovo pa z
obzorja najprej izgine zavedanje, da je spoved božji dar ljubezni in neskončne milosti.
Tudi negativistično gledanje vernika oddaljuje od božje milosti, saj je v ospredju greh,
zasidran 'v mesu', popolnost pa je le v odsotnosti greha (Steiner, 1975, 47). Človek je
torej zaznamovan z grešnostjo in zato vedno izven dosega popolnega stanja, ki je v
brez-grešnosti. Pokora in zunanja dela 'sprave' prevladajo nad spreobrnjenjem in pride
do

pretiranega

poudarjanja

natančnega

izpovedovanja

grehov

ter

splošnega

pomanjkanja občutka za ravnovesje vesti. Steiner se spominja celo penitentke, ki se je
spovedala za natanko 2751 nečistih misli, ki jih je imela v enem mesecu. »In še
marsikaj« (Steiner, 1975, 47).
Pretirani individualizem je na splošno med najpogostejšimi simptomi sodobne družbe.
»Sipa individualitisa,« kot jo imenuje Steiner, se lahko v katoliški drži razteza od
egoistične miselnosti glede materialnih dobrin, vse do osladno čustvene pobožnosti;
lahko je izvor mita o popolnejšem stanu redovnikov, diskriminacije žensk ter
nesolidarnosti pri priznavanju grešnosti (Steiner, 1975, 48). Z vidika spovedi lahko
opazimo, da se njeno osredotočanje na človekovo sfero intimnega odraža v odrivanju
skupnostnih socialnih problemov in krivic. Vernika zanima le njegov osebni odnos z
Bogom, popolnoma pa je zamegljen njegov pogled na družbeno odgovornost
krščanskega življenja in pomembne grehe, kot so politična odgovornost, šušmarjenje na
delu ter pomanjkanje angažiranosti za pomoč slabotnejšim in prispevanje k skupni
blaginji (Siegfried, 1990, 326). S skrivanjem ter intimizacijo krivde in sprave
posameznik ne more začutiti odkritega kesanja, doživeti olajšanja vesti ter doseči
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spreobrnjenja po božji ljubezni. Drug negativni aspekt individualizacije je bolj značilen
za starejšo generacijo, ki je, kot pravi Siegfried, odrasla s prepričanjem, da je krivda le
stvar posameznika, ki se lahko tiče Boga, zagotovo pa ne spovednika oziroma koga
tretjega. To so posamezniki, ki na vprašanje: 'Zakaj bi šel v cerkev k spovedi in prejel
odpuščanje?', zaradi nerazumevanja ekleziološke razsežnosti greha in spreobrnjenja, ne
najdejo pravega odgovora.
Bistvo farizejstva je v sprevračanju moralnih in etičnih vrednot – gre za podrejanje
človeka soboti in ne sobote človeku (Mr 2, 23–28). Steiner ugotavlja, da je
»najtemeljitejši slovenski odkrivalec patološkosti v nravnem življenju katoličanov
gotovo Ivan Cankar,« ki v svojih delih kot so 'Hiša Marije Pomočnice', 'Polikarp',
'Grešnik Lenart' in 'Pohujšanje v dolini šentflorijanski' »plastično in tako rekoč
tematično prikazuje sprevrženo lestvico moralnih vrednot v dejanskem življenju,
farizejstvo« (Steiner, 1975, 48). Tako se izjalovi vsak poskus odkritega izpraševanja
vesti ali ponižnega kesanju grehov. Pojavi se slabovidnost do grehov opustitve in
storitve, ki se je po Steinerjevem mnenju pri nas že kar kronično razpasla. Kot posledice
pretirano farizejske naravnanosti je v katoliški družbi mogoče zasledi še podzavestno
nevoščljivost, nepozornost na lastna notranja dejanja, minimalizem, kjer se za
zveličanje naredi le tisto najnujnejše ter zamenjavo svobode s samovoljnostjo, vesti z
javnim mnenjem in ljubezni s čustvi (Steiner, 1975, 49). Teologi in duhovniki
ugotavljajo, da mnogi verniki odklanjajo prejem zakramenta spovedi iz različnih
razlogov, najpogosteje zaradi opustošene vere, pomanjkljive verske izobrazbe, splošne
moralne zmedenosti, zaradi lagodja ali izprijenosti (Valenčič, 1975, 49).
Mnogi menijo, da so duhovniki premalo na voljo za spoved ter da si ne prizadevajo
razumeti življenjskih okoliščin in moralnih vprašanj, ki obkrožajo današnjega človeka.
Nekatere moti še vedno pretirano juridični vidik spovedi, neustrezne spovednice in
množično spovedovanje ter spovedniki, ki niso sposobni ljudi popolnoma razumeti in
jim svetovati. Ob poudarkih legalizma in moraliziranja najprej izgine religiozni vidik,
temelj krščanske morale (Valenčič, 1975, 50).
Za pravilno razumevanje in izvajanje spovedi je najpomembnejši način priprave otrok
ali odraslih na prejem tega zakramenta, ki pa je bil doslej v veliki meri neustrezen. Kot
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ugotavlja Valenčič, otroci oziroma odrasli niso 'uvajani' v spokornost, ampak gredo le
skozi proces 'priprave' na prejem zakramenta12. Tako je časovno popolnoma zgrešeno
otrokovo dojemanje spreobrnjenja, zanemarjeno je prepoznavanje lastne grešnosti,
občutek obžalovanja slabih dejanj in potreba po pokori oziroma zadoščenju. Sicer je
preveč poudarka na zunanjih elementih in izrazih, kot so spovedni obrazci in molitve,
formalni prikaz spovedne integritete in vzorci pri spraševanju vesti, saj vse to otroka
zavaja v napačno smer. Kot pravi Valenčič, se zato otrok spoveduje kot odrasel, odrasli
pa kakor otrok (Valenčič, 1975, 50). Že v družinskem okolju in pri predšolskem
verouku bi moralo potekati primarno uvajanje in dopolnjevanje otrokovih spoznanj
glede krivde, greha, odgovornosti ter milosti in spreobrnjenja, ki bi jih kasneje v
odraslem življenju v njem spodbujal spovednik. A duhovniki včasih ne vzamejo
otroških spovedi dovolj resno, pogosto so pokroviteljski ali premalo občutljivi pri
določenih vprašanjih, kar ima lahko na otroke negativne posledice, ki privedejo do
opuščanja spovedi in oddaljevanja od vere (Valenčič, 1975, 50).
Iz raziskave, ki jo je Valenčič leta 1974 opravil med študenti, ki so obiskovali nekatere
veroučne skupine v Ljubljani, je mogoče razbrati najpomembnejše razloge, ki mlade
(študente) motivirajo za pristop k spovedi ali jih od njega odvrne. Med nekaj manj kot
70 študenti je izvedel anketo, s katero je želel izpostaviti generalne pokazatelje takrat
najbolj razširjenih mnenj in drž glede odnosa do zakramenta spovedi (Valenčič, 1975,
26).
Motivi za nagibanje anketirancev k zakramentu spovedi so strnjeni na štiri glavne: vest,
želja po poboljšanju, prijateljstvo z Bogom ter potreba po pogovoru in posvetu o
življenju. Kot poudarja Valenčič, zadnji motiv potrjuje, da si krepkih 90 odstotkov
mladih želi pogovora z duhovnikom, čeprav večina te možnosti še ni uporabila
(Valenčič, 1975, 26). V povezavi s tem je tudi vprašanje, pred kom čutijo anketiranci
odgovornost za greh. Odgovori so pokazali, da jih največ čuti odgovornost pred lastno
vestjo, nato pred Bogom, pred drugimi in nazadnje pred Cerkvijo. Pri tem je očitna
primarna povezava osebne prizadetosti z odgovornostjo pred Bogom, kar dve tretjini pa
sta zanemarili socialni in občestveni vidik spovedi. To pomeni, da bi bilo potrebno več
pozornosti posvetiti moralni in verski vzgoji. Osrednji negativni razlogi, ki anketirance
12

Prvo obhajilo ali zakrament spovedi.
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odbijajo od spovedi, so strnjeni v tri skupine: v spovedancu samem (nesposobnost
poboljšanja, težje zaupanje znanemu ali neznanemu spovedniku, nesposobnost obuditi
kesanje), v duhovniku (ne razume, ni dovolj na voljo, se premalo potrudi) in v ostalih
okoliščinah, kamor spadajo pretirano formalni obrazci in neprimerne spovednice.
Anketiranci so na vprašanje o njihovih morebitnih predlogih za spremembe, dopolnitve
ali izboljšave spovedi največkrat odgovorili, da želijo, da bi spoved potekala bolj v
obliki pogovora, preko katerega spovedanec lažje ustvari stik z Bogom. Nekaj si jih je
želelo, da bi spoved potekala izven spovednice ter da bi se duhovnik bolj potrudil v
razumevanju in spoznavanju spovedancev, drugi bi želeli ustreznejšo obliko pokore,
nekaterim pa ni ustrezala spovedna anonimnost (Valenčič, 1975, 26). Upoštevajoč, da je
anketa zajela študente, ki jim tedenski obisk veroučnih skupin omogoča temeljitejšo
versko izobrazbo, je mogoče sklepati, da je dotedanji način verskega življenja nudil
premalo možnosti za poglobljeno versko izkušnjo in življenje. Rezultati analize
odgovorov nakazujejo, naj bo spoved nevezan pogovor izven utesnjene spovednice,
duhovnik naj kaže razumevanje do vsakega konkretnega človeka, prav tako pa je
potrebno upoštevati in spoštovati drugačne ustrezne rešitve, ki jih določen spovedanec
morda potrebuje. Za vse vernike je potrebno tudi večje poudarjanje eklezialne in
družbene odgovornosti (Valenčič, 1975, 27).
Praktični vzrok za redko pristopanje k spovedi nenazadnje lahko najdemo v sami
spovednici, ki je po mnenju teologa Rafka Vodeba dolgo in upravičeno tarča negativnih
kritik s strani »šaljivcev, obrekovalcev in zavzetih vernikov« (Vodeb, 1975, 24). Pri
predlogih praktičnih izboljšav spovednic daje prednost spovedancu, ki potrebuje
prostor, kjer se lahko duhovno in telesno sprosti, nikakor pa ne zanemarja predlogov za
optimizacijo spovednikovega prostora, saj se lahko včasih v spovednici zadrži zelo
dolgo. Poudarek je na zvočni izolaciji in primerni namestitvi novih spovednic, Vodeb
pa opozori tudi na potrebo po ločenem prostoru za vse, ki čakajo v vrsti na spoved, saj
bi to pripomoglo k večjem občutku zasebnosti in varnosti. Vodeb izpostavi še spovedne
sobe, ki so v tujini13 že znana praksa in bi jih bilo z nekaj iznajdljivosti mogoče uvesti
tudi v starih cerkvah, vsekakor pa je prenova spovednic stvar primernega arhitekta,
škofijske komisije za cerkveno umetnost in zavoda za spomeniško varstvo in kulturno
dediščino, ki največkrat zahteva predvsem veliko mero potrpljenja (Vodeb, 1975, 25).
13

V Nemčiji jih imenujejo 'Beichtraume'.
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Potrebno se je zavedati, da ima zakrament spovedi več antropoloških prvin kot
katerikoli drug zakrament: izkušnja lastne grešnosti, želja po poboljšanju, nujnost
zaupanja in potreba po dialogu so prvine človekove narave, ki se združujejo v njegovem
hrepenenju po večni božji bližini (Valenčič, 1975, 51).

3.4. Osvetlitev psiholoških dejavnikov spovedi
Korenine spovedi segajo globoko v človeško podzavest in presegajo izključno verski
moment, saj bi bil ta sicer nerazumljiv tistim brez določene religiozne predispozicije.
Spoved prinaša posebno vrednoto, ki ji jo priznavajo tudi sodobni ateistični misleci, a
ironija, ki jo opazi Trstenjak, je v tem, da se ljudje po duhovno tolažbo in duševno
zdravje danes raje obračajo k psihoanalitikom, psihologom in raznim svetovalcem kot
pa k spovednici. Ta 'starodavna psihoanaliza' spovedi ostaja spregledana in
zanemarjena, čeprav ponuja nadnaravno pomiritev vesti, ki jo ljudje zaman iščejo
povsod drugod. Sodobna družba se po drugi plati vse pogosteje zateka v svet vzhodne
meditacije, čeprav ravno meditacija in globoko premišljevanje ustvarjata to prapotrebo
človeštva, ki je hkrati jedro krščanskega življenja. Trstenjak pravi, da so duhovniki brez
posluha za psihološko plat spovedi, spoved opuščali in preveč šablonizirali, ob enem pa
je sodobni človek izgubil duhovno in duševno podlago za religiozno doživetje spovedi,
ker je podlegel družbeni ateizaciji mišljenja (Trstenjak, 1975, 2).
Pri spovedi torej zazna dve razsežnosti: psihološko in zakramentalno – prva je v obliki
pogovora, druga pa je odveza in božje jamstvo za mirno vest. Obe sta medsebojno
povezani: dejanska izpoved predstavlja snovno plat zakramenta, odveza pa je formalna
plat, ki v človeku sproži globoke psihične posledice. Z monotonim naglaševanjem
pokore je bila spoved pogosto napačno predstavljena kot 'dolžnost', ki je v
kvalitativnem nasprotju s 'potrebo' po spovedi, ki izhaja iz jedra človeške nraví
(Trstenjak, 1975, 2).
Upadanje verskega življenja v določeni skupnosti se najprej pokaže pri upadanju
spovedne prakse in ne pri obisku nedeljske maše. Trstenjak sklepa, da sodobni človek
izgublja vero v nadnaravno resničnost, kar lahko ob neverjetnem globalnem tehnološkogospodarskem napredku potrdimo še danes. Z vero se človeku odmika jamstvo v
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zakramentalno odvezo in božje odpuščanje. Posameznikovo »religiozno gledanje sveta«
se je umaknilo pred njegovo absolutno družbeno determinacijo, ki na mesto občestva
postavi neosebno, anonimno in nezaupljivo družbo. Sodobni človek na ta način izgubi
moralno sposobnost razlikovanja med grehom in krepostjo. Z racionalizacijo in
mehanizacijo želi demitologizirati in sekularizirati življenje ter ga ukalupiti med
smernice »uspeha in neuspeha, resnice in zmote, smole in sreče ter nujnosti in
naključja.« Izgine vse naravno, nadnaravno, metafizično in moralno, človek je le bolj ali
manj srečen uporabnik tu-svetnih dobrin, greh pa le del mitološke preteklosti
(Trstenjak, 1975, 4).
Pri obravnavanju pomanjkanja moralnih smernic sodobnega človeka se Trstenjak
dotakne seksualne morale, ki se je iz enega glavnih grehov prelevila v nekaj vsakdanje
družbeno sprejemljivega, tako da se »ljudje tega zlepa več ne spovedujejo.«
Spovednikovo dodatno spraševanje pogosto povzroči zadrego in v spovedancu vzbudi
nelagodje, saj dobi na svojo vest nepričakovano večji zalogaj, kot ga je pričakoval, to pa
lahko v njem vzbudi odpor do spovedi. Dandanes je seksualno etiko nadomestila
posameznikova moralna odgovornost do širše družbe, države, skupnega imetja in
globalnega človeštva. Ljudje gredo zato mimo spovednice k psihoanalitiku ali
osebnemu svetovalcu, ki jim zagotovi, da spolnost ni greh, težava pa izvira iz krščanske
vzgoje, s katero so bili njihovi zdravi spolni nagoni potlačeni in celo nadomeščeni z
občutkom sramu (Trstenjak, 1975, 5).
Ugotovimo lahko, da človek danes ne išče več 'milostnega Boga in odpuščanja' ampak
stvarnost, v kateri bo lahko premagal nesmisel, samouničenje in odtujenost od samega
sebe ter si »prišel na čisto z dvoumnostjo, kočljivostjo in nezanesljivostjo« svojega
življenja, ki mu je »bilo vsiljeno«. Današnja nevrotična družba bo šele po rešitvi
eksistencialnega vprašanja dostopna za razčiščevanje vprašanj o grehih in odvezi, do
takrat pa je za sodobnega človeka bistvena predvsem ambicija samouresničitve
(Trstenjak, 1975, 5).
Mnogi slovenski teologi in duhovniki se torej strinjajo, da je zakrament spovedi v uvidu
krščanskih vrednot padel, med člani cerkvenega občestva je zanimanje zanj nekako
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zbledelo14. V njihovih prispevkih o spovedi je jasno izraženo sprejemanje velike mere
odgovornosti za 'nehvaležen' položaj človeka v odnosu do spovedi v današnjem času.
Zavedajo se, da je prav človek, ki se oddalji od spovedi, tisti, ki je na strašanski izgubi,
zato si prizadevajo za izboljšanje razmer ter ozaveščanje in senzibilizacijo spovednikov
do sodobnih grešnikov. Po drugi plati pa je potrebno pristopiti do vernikov, do
odpadnikov od zakramenta spovedi in do tistih, ki k spovedi pristopajo s hvaležno
ponižnostjo v srcu. Ti nam lahko s svojimi vtisi, izkušnjami in strahovi razkrijejo, kako
naj zakrament spovedi ponovno zaživi v hvaležnosti občestva Cerkve ter v duši vsakega
vernika.

14

Med doslej omenjenimi so na primer Trstenjak, Strle, Steiner, Valenčič itd.
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4. METODOLOGIJA

4.1 Metodologija anketnega vprašalnika
Pri raziskovanju odnosa slovenskega katoliškega občestva do spovedi je bila
uporabljena metoda anonimnega spletnega anketnega vprašalnika. Anketa je za tako
vrsto raziskave najbolj primerna, saj je mogoče pridobiti večjo številčnost in raznolikost
rezultatov, odgovori posameznikov pa so med seboj bolj primerljivi kot na primer pri
intervjuju. Anketa obsega 16 vprašanj, pet determinacijskih vprašanj in enajst
vsebinskih vprašanj zaprtega tipa. Nanašajo se na osnovno hipotezo diplomske naloge,
da je med slovenskimi katoličani znaten odstotek vernikov, ki imajo o spovedi lastno
'alternativno' prepričanje, ki so ga oblikovali na podlagi različnih dejavnikov. Njihova
prepričanja in pogledi na spoved se ne skladajo z naukom in definicijo samega
zakramenta, kar pokaže primerjava z drugačnimi odgovori 'vzornih' katoličanov, še več,
v določenih pogledih lahko verniki 'posvojijo' mnenja ne-katoličanov, ateistov,
kristjanov, agnostikov ali pripadnikov drugi veroizpovedi, s katerim si posledično 'lahko
privoščijo' tudi ta odnos do spovedi. To prilagoditev 'Boga lastni veri' je enostavno
utemeljiti s pravico do zasebnosti in individualnosti, kar omogoča navidezno
obvladovanje lastnega življenja. Pomembno dejstvo je, da je bil anketni vprašalnik
namenjen posameznikom, ki živijo v Sloveniji, ne glede na to, ali so verni ali ne, saj je
vprašalnik zastavljen tako, da lahko nanj odgovarja vsak, ki je za spoved vsaj slišal, se o
njej le hipotetično pogovarjal ali premišljeval. Tudi v navodilih za izpolnjevanje
vprašalnika je bilo pojasnjeno, da je anketa namenjena vsem: katoličanom, vernikom, ki
so izhajali iz osebnih konkretnih izkušenj, ateistom ter ostalim brez neposrednih
izkušenj s spovedjo, ki so izhajali iz osebnega mnenja, prepričanj ali drugega
poznavanja zakramenta.
Prvih pet vprašanj določa osnovne poteze anketiranca, njegovo starost, spol in okolje,
kjer prebiva. Izbere lahko med ruralnim in urbanim okoljem, kjer lahko vpeljemo
sklepanje, da na slovenskem podeželju prebiva več (samoopredeljenih) katoličanov kot
v mestih. Sledi verska samoopredelitev, kjer anketiranec izbere eno izmed petih
možnosti: katoličan, kristjan, musliman ali vernik, ki ne pripada nobeni veroizpovedi,
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ali pa dopiše svoj alternativni odgovor. Peto vprašanje je uvod v temo spovedi, kjer
anketiranec obkroži, v kakšnih okoliščinah se je že seznanil s spovedjo. Obkrožili so
lahko več odgovorov med petimi možnimi:
– v pogovoru z duhovnikom ali katehetom, pri verouku oziroma v cerkvi; – v domačem
okolju, v pogovoru s starši, starimi starši ali drugimi sorodniki; – med poukom ali v
pogovoru z vzgojiteljem ali učiteljem v vrtcu oz. šoli; – med druženjem, v pogovoru z
vrstniki, prijatelji, znanci; – na TV, na spletu ali v časopisu.
Izbira enega ali več odgovorov pričenja razkrivati anketirančevo osebno izkušnjo s
spovedjo, izvor njegovega posrednega ali neposrednega poznavanja spovedi, kaže tudi
na 'širino' prisotnosti vere in spovedi v posameznikovem oziroma vernikovem življenju.
Predvidevamo lahko, da so anketiranci, ki so se s spovedjo seznanili v družinskem
krogu ali pri verouku, katoličani oziroma so bili vzgajani v veri, v kasnejših odgovorih
pa postane razvidno, ali še vedno vzdržujejo krščanski način življenja in primeren
odnos do spovedi. Posamezniki, ki so se s spovedjo seznanili le preko pogovora z
vrstniki, v šoli ali na TV, zelo verjetno z njo niso imeli neposredne izkušnje, čeprav ne
smemo zanemariti možnosti, da kljub temu o spovedi poznajo določena veljavna
dejstva. Peto vprašanje hkrati omogoči osip anketirancev, ki nimajo prav nikakršnega
poznavanja spovedi, saj lahko to navedejo pod možnostjo 'drugo'.
Šesto in sedmo vprašanje omogočata nadaljnjo opredelitev anketiranca in njegovega
odnosa do spovedi, saj uvajata neposredno izkušnjo pristopa k zakramentu spovedi. Če
posameznik še nikoli ni pristopil k spovedi, mu na sedmo vprašanje, kdaj (približno) je
nazadnje pristopil k spovedi, ni potrebno odgovoriti. Osmo vprašanje je prvo vsebinsko,
saj dejansko raziskuje posameznikov odnos do spovedi. Anketiranec je moral med
osmimi obkrožiti vse trditve, skladne z njegovim razumevanjem spovedi. Izbiral je med
trditvami:
– Spoved ni potrebna, če se kesam in se potrudim popraviti storjene krivice; – Spoved
vzpodbuja k medsebojnemu odpuščanju; – Spoved je nekaj podobnega kot seansa s
psihologom ali psihiatrom, ki se mu odprem, on pa mi nudi nasvet v življenjskih stiskah;
– Spoved omogoči olajšanje vesti, vzpodbudi odkritost in prevzemanje odgovornosti za
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lastna dejanja; – Rimokatoliška Cerkev (RKC) s spovedjo vzpodbuja podzavestno
otročji odnos vernikov do 'Očeta, ki jim nenehno gleda skozi prste'; – Spoved pred
duhovnikom je zame nepomembna, več imam od iskrenega pogovora s prijateljem; –
RKC preko spovedi izvaja nadzor nad lokalno skupnostjo; – Spoved ni zakrament, ker
ni zapovedana v Svetem pismu.
Vsaka trditev podaja določen pogled na spoved. Pri posameznem anketirancu se lahko
že tu prikažejo določena patološka prepričanja o spovedi, ki imajo izvor v sekularnem
odnosu do spovedi kot do prijateljskega pogovora, v pretiranem individualizmu ali
pokroviteljskem negativizmu v odnosu do Cerkve kot institucije, v zavračanju in
nezaupanju duhovniku oziroma spovedniku ali pa v svetopisemskem fundamentalizmu.
Med odgovori so podana tudi 'pravilna' dejstva o spovedi, ki jih predvidoma obkrožijo
'zavedni' katoličani. Pri analizi odgovorov je potrebno pazljivo razbrati tudi tisto, česar
anketiranec ne obkroži ali pa posebne kombinacije izbranih odgovorov, ki so prav tako
dobrodošle pri nadaljnjem odkrivanju sodobnega razumevanja spovedi.
Deveto in deseto vprašanje anketirance razdelita glede na njihovo versko
samoopredelitev. Katoličani so gotovo že vsaj enkrat v življenju pristopili k spovedi,
med ostale ne-katoličane pa spadajo verski odpadniki, ki so bili pri spovedi nazadnje
pred več leti ali celo desetletji in tja nočejo več ter tisti, ki še nikoli niso bili pri spovedi.
Deveto vprašanje navaja deset razlogov, zaradi katerih se ljudje odločajo za opravljanje
spovedi:
– botrstvo pri obhajilu ali birmi; – cerkvena poroka (s partnerjem); – iz navade; –
izrecna želja staršev ali starih staršev, da grem k verouku in birmi; – želja, da ne
pristanem v peklu; – izredno slabo dejanje (umor, prešuštvo, poskus samomora...), ki
obteži vest; – želja po temeljitem pogovoru o mojem življenju; – kesanje grehov,
opravljanje pokore in prejem božjega odpuščanja; – anonimnost, zaradi katere lažje
nekomu zaupam svoje napake in slabosti, saj me ne pozna in ne more obsojati; – strah,
da me lokalna skupnost ne izobči iz skupnostnega življenja.
Katoličani bodo obkrožili razloge, zaradi katerih so v preteklosti že ali pa bi pristopili k
spovedi, ateisti in tisti, ki ne hodijo več ali so brez neposredne izkušnje, pa bodo izbirali
razloge, ki bi jih prepričal, da bi vsaj teoretično želeli opraviti spoved. Med odgovori so
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ponovno takšni, ki pomagajo osvetliti določene patološke dispozicije posameznih
anketirancev – samoopredeljenih katoličanov do spovedi, kot so pristop k zakramentu
zaradi gole zunanje formalnosti cerkvene poroke, birme ali botrstva, iz otopele navade
ali zaradi pasivno-agresivne prisile s strani bližnjih oziroma s strani skupnosti. Določeni
bi pristopili tudi iz 'mitološkega strahu' pred peklom, drugi pa le v primeru izredno
moralno spornega dejanja. Zavedni katoličani bi se verjetneje odločili za spoved zaradi
kesanja, pokore in odpuščanja grehov, mnogim pa spoved obenem pomeni še pogovor,
ki ga nekateri lažje opravijo zaradi anonimnosti. Tudi pri tem vprašanju je pomembno
razbrati, česa anketiranec ni obkrožil ter katere kombinacije odgovorov osvetljujejo
njegov odnos do spovedi.
Naslednje vprašanje ponuja na izbiro deset razlogov, zaradi katerih ljudje ne hodijo k
spovedi. Katoličani so obkrožili razloge, zaradi katerih so spoved že ali pa bi jo želeli
opustiti. Ateisti in tisti, ki k spovedi ne hodijo (več) ali so brez neposredne izkušnje pa
so izbirali razloge, skladne z njihovim osebnim prepričanjem, mnenjem ali
poznavanjem spovedi. Izbirali so med naslednjimi možnostmi:
– Spovedniki si grehe beležijo in lahko s temi podatki manipulirajo; – Ne grešim
(preveč); – Spoved ni zapovedana v Svetem pismu; – Cerkev daje z možnostjo
ponavljanja spovedi svojim vernikom potuho, da lahko ponavljajo vedno ista grešna
dejanja; – Duhovnik ne more soditi o grešnem načinu življenja, ker nima pravih
življenjskih izkušenj; – Intimno življenje vernikov se spovednika ne tiče; – Nekateri
spovedniki se ob poslušanju spovedi zabavajo, kratkočasijo in celo naslajajo; – Iz
strahu in zaradi sramu ob priznanju svojih grehov pred spovednikom; – Nekateri
spovedniki so po 2. svetovni vojni sodelovali celo z Udbo; – Iz svojih odločitev in dejanj
se vse življenje učimo, zato jih je nesmiselno obžalovati.
Anketiranci z izbranimi odgovori pokažejo na svoje potencialno nepravilno
razumevanje spovedi, ki lahko izvira iz trivializacije duhovnikovega družbenega
položaja in nezaupanja v spovednika, iz nastrojenosti do Cerkve, negativne
stereotipizacije spovedi po 2. svetovni vojni ali iz 'samoniklega', osebno prilagojenega
agnosticizma. Prevladujejo razlogi, ki bi lahko nakazali posameznikov potencialno
problematičen odnos do spovedi; katoličani zaradi svojih grehov včasih doživljajo
občutek sramu, ki je pa pozitiven, saj vernike sčasoma pripelje do spovedne odveze.
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Tako je ponovno pomemben indikator tudi to, česar anketiranec ne obkroži. Pri devetem
in desetem vprašanju lahko pod točko 'drugo' vsak dopiše svoje alternativne razloge za
potencialni pristop ali opustitev spovedi.
Enajsto vprašanje se osredotoči na izpostavljanje posameznikovega konkretnega,
potencialno problematičnega odnosa do spovedi. Anketiranci so morali izbrati med
štirimi stopnjami osebne relacije15 do dvanajstih posameznih trditev:
– Človek obžaluje svoje grehe zaradi božje avtoritete; – Spoved ima elemente, ki so
skladni z moralno etičnimi vrednotami pravične družbe; – Katoličani doživljajo spoved
približno tako, kot ateisti doživljajo pogovor s psihologom; – RKC si z grehom podredi
vernike, saj jih prepriča, da kakršni so, niso dovolj dobri in so zato nenehno potrebni
očiščenja; – Najpogostejši izvor greha je poželenje; – Za otroke spoved pred prvim
obhajilom ne bi smela biti obvezna, ker mnogi do takrat še ne grešijo; – Grehi bi se
morali na nek način prilagoditi spremenjenim družbenim normam, saj je v današnjem
času nekaterim zapovedim nemogoče slediti; – Vest je del posameznikove zavesti; –
Spovednik je grešnik, zato je nesmiselno, da lahko drugim podeli odvezo; – Človek
obžaluje svoje grehe zaradi božje ljubezni, ki je v njem; – Če se zavedamo, da bomo
neko slabo dejanje ponovili, se ga ne moremo resnično kesati; – Najpogostejši izvor
greha je pohlep.
Anketiranci so morali tokrat dejansko izraziti svoj osebni odnos do navedenih trditev o
ali v povezavi s spovedjo. Bolj ali manj kompleksne trditve izzovejo anketiranca, da se
opredeli v odnosu do spovednika, do Cerkve, do greha in njegovega izvora ter do
kesanja. Spet so navedene različne trditve, ki lahko determinirajo potencialna
problematična področja v posameznikovem pojmovanju in odnosu do spovedi.
Obravnavajo odnos anketiranca do moralno etičnih vrednot spovedi, do spovedi kot
pogovora s psihologom, do izvora greha v človeški nravi pohlepa in poželenja, do
zavedanja, doživljanja lastne grešnosti ter do kesanja grehov pred božjo avtoriteto.
Podana je tudi izrazito pozitivna trditev o vernikovem obžalovanju grehov zaradi božje
ljubezni, s katero se bi predvidoma strinjali 'zavedni katoličani'. Nekatere trditev bodo
pri posameznih anketirancih prvič sprožile takšno razmišljanje in osebno opredeljevanje
do navedenega oziroma do zakramenta spovedi. Izbira stopnje osebne opredelitve do
15

– se strinjam; – načeloma se strinjam; – načeloma se ne strinjam; – se ne strinjam.
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posamezne trditve nakaže, kako posamezni anketiranec razmišlja o tej temi, kako
prepričan je v svojo opredelitev, ki pokaže tudi odsev njegove trdnosti ali šibkosti v
veri. Predvidevamo lahko, da se bodo 'zavedni' katoličani brezkompromisno strinjali le
s pozitivno trditvijo o človekovem obžalovanju grehov zaradi božje ljubezni, z ostalimi
pa se verjetno ne bodo poistovetili in se tako z večino vsaj načeloma ne bodo strinjali.
Pri odgovorih katoličanov z določeno patološko držo do spovedi pa predvidevamo, da
bodo pri izbiri odgovorov izrazili večjo mero neodločnosti, večkrat se bodo 'načeloma
strinjali' z negativnimi trditvami in z večjo gotovostjo zavrnili pozitivno trditev. Večja
je tudi verjetnost, da se bodo vsaj do ene trditve močneje opredelili, kar verjetneje
definira izvor njihove osebne patološke drže do spovedi.
Tudi pri naslednjem vprašanju so navedene trditve, ki jim anketiranci pritrdijo, jih
zanikajo ali pa izberejo možnost 'ne vem'. Tu so trditve zastavljene iz zornega kota
doživljanja spovedi, obžalovanja, kesanja, zadoščevanja in milosti:
– Spoved je pomembna refleksija mojega življenja; – Ko obžaluješ svoja slaba in
krivična dejanja, pomeni, da se kesaš; – Grehi so (tudi) dejanja, ki so v svojem bistvu
slaba, po vsebini pa tehtna, pomembna in jih človek stori zavestno in premišljeno; –
Popolno kesanje vključuje tudi sklep, da slabega ne bomo ponovili; – Grešiti je
človeško, odpuščati pa božansko; – Zadoščevanje pomeni popravljanje krivic, ki jih
povzročimo drugim; – Odpuščanje izhaja iz milosti tistega, ki odpusti.
Anketiranci so se morali tokrat manj natančno opredeliti do trditev, izkazati je potrebno
le njihovo poznavanje ali strinjanje oziroma nestrinjanje ali nepoznavanje, ob tem pa se
morajo v bistvu ponovno pozitivno ali negativno opredeliti do podobnih trditev kot v
prejšnjem vprašanju. Predvidevamo, da se bodo 'zavedni' katoličani bolje poistovetili s
pojmi obžalovanja, kesanja, zadoščevanja in milosti, saj jih tudi sami doživljajo pri
spovedi, ki je del njihovega življenja. Patologija se bo predvidoma izrazila pri
posameznikih z večino neodločnih ali negativnih odgovorov, konkretno predvidevanje
vključuje najnižje poznavanje pojmov zadoščevanje in kesanje.
Zadnja štiri vprašanja so zastavljena po istem kopitu. V vsakem je izpostavljena beseda,
ki je v tesni povezavi s spovedjo: grešnost, pokora, spovednik in sprava. Ob vsaki
izpostavljeni besedi je naštetih deset besed ali besednih zvez, ki so v določeni korelaciji
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z izpostavljeno. Anketiranci morajo pri vsakem vprašanju izbrati naštete besede, ki so
po njihovem mnenju povezane z določeno izpostavljeno besedo. Nekatere izmed njih so
z njo v pozitivni, druge pa v negativni povezavi, zato je odnos anketiranca do
posamezne izpostavljene besede lahko precej jasno izražen. Pri vzornih katoličanih
predvidevamo obsojanje in obžalovanje grešnosti, sprejemanje spovednika kot
služabnika in apostolskega naslednika, pokoro kot obžalovanje, ponižnost in
zadoščevanje ter spravo kot odpuščanje, milost pod pogojem iskrenega obžalovanja.
Patološke drže pri posameznih katoličanih bo predvidoma mogoče zaslediti le pri
posamezni izpostavljeni besedi, lahko tudi pri več besedah ali celo pri vseh štirih.
Predvidevamo, da bo več patološkosti mogoče zaznati pri odnosu do spovednika, do
pojava pokore in pri apatični brezbrižnosti do grešnosti. Med naštetimi je pojem sprave
najlažje povezati s širšimi ne-religioznimi družbenimi področji.

4.2 Metodologija analize anketnih rezultatov
Glede na hipotezo diplomskega dela je z analizo anketnih rezultatov potrebno priti do
dveh osnovnih vrst podatkov: koliko anketirancev se samoopredeli za katoličane in
koliko med temi jih je pokazalo določeno patološko držo do vsaj enega aspekta
zakramenta spovedi. To je t.i. kritična skupina 'subjektivno liberalnih katoličanov'
(SKL), ki se razlikuje od skupine t.i. 'zavednih' katoličanov tudi v širšem kontekstu
izbornega opuščanja oziroma prilagajanjem svojega (kvazi) verskega življenja.
Primerjava odgovorov teh dveh skupin bo prinesla ključne rezultate, saj bo pokazala na
glavne razlike in tako na največje anomalije pri razumevanju spovedi.
Sledila bo primerjava odgovorov skupine SKL z odgovori ostalih skupin: kristjanov,
vernikov, ki ne pripadajo nobeni veroizpovedi in ateistov. Predvidevamo, da kristjani,
muslimani in verniki, ki ne pripadajo nobeni veroizpovedi, poznajo spoved kot
individualni intimni odnos človeka in Boga, priznavanje grehov, kesanje in odpuščanje
pa se prav tako zgodita le v zasebnosti tega odnosa. Individualizacija spovedi je
privlačna tudi za katoličane, ki imajo težave z zaupanjem in pogosto dvomijo v smisel
lastne vere. Zato imajo tudi določene negativne pomisleke o spovedi. Primerjava
odgovorov skupine SKL z odgovori ateistov pa bo pokazala na potencialni izvor
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apatičnega odnosa do vere ter opuščanja verskega življenja. Z analizo rezultatov bo tako
mogoče določiti pet tipov anketirancev:
– vzorni katoličani; – subjektivno liberalni katoličani; – kristjani, judje in muslimani; –
verniki, ki ne pripadajo nobeni veroizpovedi; – ateisti.
Za vsebinsko analizo je bistvenih zadnjih devet vprašanj. Vprašanja vsebujejo
posamezne trditve ali besedne zveze, ki so oblikovane tako, da se vsaka sklada z eno
izmed osmih kategorij patološke drže ali odnosa do spovedi. Tako lahko z analizo
odgovorov pri posameznem anketirancu opazimo bolj ali manj definiran vzorec, ki
nakaže in izpostavi patološko plat njegovega odnosa do spovedi.
Vsi možni odgovori oziroma posamezne trditve pri vprašanjih 8–16 so vsebinsko
oblikovani še s pomočjo spletnih forumov, kjer potekajo tudi debate o spovedi. Pri
raziskovanju aktualnega javnega mnenja o spovedi, konkretneje na spletnih forumih
namenjenih staršem in splošnim družbenim tematikam16, smo zasledili precej različnih
tem. Anonimni uporabniki so največkrat so odgovarjali na vprašanja kot so 'čemu je
potrebno k spovedi', 'zakaj moram župniku naglas povedati svoje grehe' ali 'katere grehe
naj naštejem pri spovedi'. Forumi nudijo izjemno široko paleto mnenj in prepričanj, med
katerimi se jasno pokažejo enake nianse patoloških drž, kot jih nakaže 'formalni'
zgodovinski in antropološki pogled na razvoj spovedi na Slovenskem. Anonimnost ščiti
uporabnike, da mnogi zelo neposredno izrazijo svoje neodobravanje, ki iz istega razlogi
anonimnosti, včasih meji na nespoštljivo blatenje vernikov in brezbrižno priznavanje
lastne negrešnosti. Kljub temu so to odgovori, ki izražajo tisto, kar mnogi uporabniki
res mislijo in verjamejo, čeprav tega morda brez ščita anonimnosti ne bi priznali
nikomur. Na eni strani se kaže predvsem nestrpnost nevernikov, tudi 'odpadnikov od
verskega življenja' do spovedi, po drugi pa velika nevednost in površinsko razumevanje
spovedi s strani katoličanov.
Iz omenjenih literarnih in spletnih virov smo oblikovali in v anketo vključili sedem
glavnih kategorij patoloških drž do spovedi. V spodnjih opisih kategorij so navedeni
posamezni odgovori anketnih vprašanj 8–16, ki izražajo isto držo in po katerih je
narejena analiza rezultatov (Priloga 1: Anketni vprašalnik).
16

Glej seznam spletnih virov.
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1.

Nezaupanje v znanega ali neznanega spovednika: anketiranec dvomi v spovedno

molčečnost, v spovednikovo integriteto in usposobljenost, lahko izpostavlja tudi dvom
v spoved kot zakrament, kar je pogosto posledica negativnega pojmovanja razmerja
med državo in Cerkvijo. Kot smo ugotovili v predhodnih poglavjih o zgodovini spovedi
in njenih antropoloških lastnostih, je zaupanje ključnega pomena pri razmerju med
občestvom in duhovnikom ali med grešniki in spovednikom ter je bilo večkrat precej
problematično. Nezaupanje do spovednika je lahko tudi posledica enkratne negativne
izkušnje pri spovedi, ki zelo zaznamuje nadaljnji odnos vernika do Cerkve. Nahaja se v
odgovorih: 9. i); 10. a), e), f), g), i); 11. i); 14. e); 15. d), e), g).
2.

Nezaupanje do Cerkve: posameznikova izbira odgovorov pri posameznih

vprašanjih kaže na pomanjkanje zaupanja v cerkveno institucijo in njene neposredne
sodelavce. Sklepamo lahko, da nezaupanje do Cerkve običajno vključuje tudi
nezaupanje do spovednika, obratno pa ni nujno. Zaradi negativnega razumevanja
zgodovine cerkve na splošno, kot tudi na Slovenskem je podoba Cerkve kot institucije v
očeh nekaterih stereotipizirana, popačena in izkrivljena, ekleziološki učinek spovedi je
popolnoma zanemarjen. Cerkev je pojmovana izključno kot pokvarjena, nečista,
dvolična. S spovedjo daje potuho svojim vernikom, ki jih s tem še lažje infantilizira in
jih tako brez težav nadzoruje. Nezaupanje do Cerkve se velikokrat pojavi tudi ob vplivu
medijev. Nahaja se v odgovorih: 8. e), g); 10. d); 11. d); 13. b); 14. e); 15. j); 16. e), f).
3.

Prevladujoča sekularna družbena realnost vernika odvrača od potrebe po

spovedi: prevladuje postmodernistično razmišljanje o krščanstvu, ki ga je nadomestil
nekakšen individualizirani globalistični humanizem. Pojav greha je nadomestila iluzija
življenjsko koristne izkušnje, zakramenti pa so verske antikvitete, danes brez prave
vrednostne lestvice ali vloge. Odnos do spovedi se v tej kategoriji zelo približa
ateističnemu pojmovanju sveta in človeka. Nahaja se v odgovorih: 8. a), f); 9. f); 10. j);
11. b), f), g), j), l); 12. a), b), c), d); 13. c), e); 14. b), g), j); 16. a), h), j).
4.

Površinsko pojmovanje spovedi: izvor površinskega dojemanja spovedi ni

konkretno definiran, pogosto pa ga je mogoče izslediti iz obdobja otrokove neprimerne
priprave na prvo obhajilo in birmo. Po drugi plati pa je površinsko pojmovanje spovedi
lahko tudi posledica katere druge patološke drže do spovedi, kot je njena pretirana
individualizacija ali varljivi občutek negrešnosti. Pretirano površinsko dojemanje
spovedi bo mogoče konkretno zaslediti iz posameznikovih odgovorov, ki se nagibajo k
spovedi iz navade ali družinske tradicije. To poteka kot ustaljena praksa brez
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poglobljene refleksije ali pravega izpraševanja vesti. Nahaja se v odgovorih: 8. h); 9. a),
b), d), j); 10. c); 11. a), k); 12. b), c), d), f), m); 13. j); 14. f).
5.

Občutek negrešnosti: se predvidoma kaže kot zelo pogosta oblika patološke drže

do spovedi pri sodobnih katoličanih, ki so podlegli otopelosti vere in melanholiji do
aktivnega krščanskega življenja. V dotično kategorijo spadajo predvidoma t.i.
'odpadniki', ki so tekom svojega življenja iz tega ali onega razloga spoved in druge
oblike verskega življenja opustili. Občutek negrešnosti ali pomanjkanje posluha za klic
k spreobrnjenju je precej tipična posledica pretirane individualizacije posameznikovega
odnosa do Boga in njegovega zanemarjanja občestvene razsežnosti spovedi. Nahaja se v
odgovorih: 9. c); 10. b); 12. e), m); 14. i).
6.

Spoved kot zaupen pogovor s terapevtom: ob enačenju spovedi z zaupnim

pogovorom pride do degradacije zakramentalne in eklezialne razsežnosti spovedi,
spoved izgubi odrešenjski moment, človek pa še naprej hrepeni po absolutnem olajšanju
vesti. Posamezniki spoved razumejo kot praktično svetovanje in pomoč pri reševanju
osebnih problemov, nočejo pa se ukvarjati s tem, da z grehi rušijo svoj odnos z Bogom
in občestvom. Tudi za vzorne katoličane je lahko spoved zaupen pogovor s
spovednikom, a prvotno vlogo ima grešnikovo notranje spreobrnjenje in kesanje, ne pa
psihoanaliza njegovih karakternih hib in problemov. Posamezniki s to patološko držo do
spovedi si prilastijo pravico do prilagajanja njene koristi po svoji meri. Nahaja se v
odgovorih: 8. c); 11. c); 15. f).
7.

Pretirana individualizacija spovedi: zelo pogosta anomalija v odnosu sodobnih

katoličanov do spovedi, ki lahko nastopi kot posledica nezaupanja v spovednika ali
cerkev. Pomeni zavračanje spovedne eklezialne in zakramentalne resničnosti, zavrača
tudi udeležbo spovednika kot nepotrebne tretje osebe, saj se vernik pokesa Bogu sam
pri sebi. S patološko individualizacijo spovedi posamezniki prilagodijo božjo avtoriteto
in ljubezen svojim potrebam. Nahaja se v odgovorih: 13. d); 15. b).
Z analizo odgovorov bo pri posameznem vprašanju mogoče določiti najpogostejše
kombinacije kategorij, prevladujočo kategorijo za določen tip anketirancev, predvsem
pa ugotoviti, katere kategorije so najbolj značilne za sodobne slovenske katoličane.
Osredotočamo se na odgovore tipa SLK, ki jih primerjamo z izbiro 'zavednih'
katoličanov in ateistov.
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5. ANALIZA IN REZULTATI ANKETNIH ODGOVOROV

5.1 Analiza in rezultati anketnih odgovorov: 1.–7. vprašanje
Spletni vprašalnik je izpolnilo 116 anketirancev, med njimi 36,3 % moških in 63,7 %
žensk, starih od 13 do 82 let. Anketirance smo po starosti razdelili na 3 skupine: mlade
(10–24 let), odrasle (25–64 let) in starejše (65–85 let). Med vsemi je 6 % mladih
moških in 7,75 % žensk, odraslih je 30,2 % moških in 54,3 % žensk. Med starejšimi od
65 let sta le 2 ženski (1,74 %) in nobenega moškega. Največ je odraslih in mladih
žensk, sledijo mladi in odrasli moški, starejša populacija je najmanjša. Med vsemi
anketiranci je 46,55 % katoličanov, 16,38 % kristjanov, 29,3 % ateistov, 5,17 %
vernikov brez veroizpovedi (v nadaljevanju: VBV) in 4,3 % tistih, ki so se opredelili kot
nekaj drugega.
Glede na religijsko samoopredelitev je med mladimi moškimi 7,14 % katoličanov, 2,4
% kristjanov, 4,76 % ateistov, 2,4 % VBV , nihče se ni opredelil kot kaj drugega. Med
odraslimi moškimi je 38 % katoličanov, 7,14 % kristjanov, 33,3 % ateistov, 2,4 % VBV
in 7,14 % tistih, ki so se opredelili kot nekaj drugega. Alternativne samoopredelitve (3),
ki jih lahko vsebinsko strnemo na 'nekaj vmes, med katoličanom in ateistov', so
znamenje neodločnosti v prvotni veri in posledičnega odklona k ateizmu. Največ je
katoličanov, malo manj je ateistov, občutno manj pa je kristjanov, VBV in ostalih.
Med mladimi ženskami je 6,76 % katoličank, 2,7 % kristjank, 1,35 % ateistk in 1,35 %
VBV. Najobsežnejša je skupina odraslih žensk, kjer je 40,54 % katoličank, 16,22 %
kristjank, 21,62 % ateistk, 4,05 % VBV in 2,7 % tistih, ki so se opredelile kot nekaj
drugega, v tem primeru lahko oba odgovora strnemo v agnostično opredelitev, kar kaže
na večjo mero (samo)definicije pri oblikovanju lastnega prepričanja, kasnejši odgovori,
da sta bili anketiranki pri spovedi pred več leti pa kažejo na odklon od definiranega
verskega življenja in znake neprepričanosti. Med starejšimi je 1,35 % katoličank in
ravno toliko kristjank. Največ žensk je katoličank, skoraj pol toliko je ateistk, sledijo
kristjanke, VBV in ostale.
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Med vsemi anketiranci je 46,55 % katoličanov, 16,38 % kristjanov, 29,3 % ateistov,
5,17 % VBV in 4,3 % tistih, ki so se opredelili kot nekaj drugega.
Zanimivo je, da se je 9,54 % moških in 20,27 % žensk opredelilo kot kristjani oziroma
kristjanke. Analiza kasnejših odgovorov bo pokazala, da med njimi le dve osebi še
nikoli nista bili pri spovedi. Ostali so pri spovedi že bili, večina pred manj kot enim
letom, kar pomeni, da so dejansko katoličani, a tega odgovora kljub temu niso izbrali.
Na vprašanje zakaj lahko odgovorimo le s predvidevanjem, da je za nekatere vernike
bolj sprejemljiva opredelitev kristjan zato, ker je širša, izvornejša ter ima manjšo
konotacijo s samo institucijo Rimokatoliške cerkve. Nadaljnja analiza bo pokazala, da
samoopredelitev 'kristjan' namesto 'katoličan', nima velike vloge pri dejanskem
poznavanju in pristopanju k spovedi, zato tega ne moremo upoštevati kot dejansko
nevednost ali negativen odnos do katolištva, ampak osebno preferenco posameznikov,
ki imajo za to najbrž svoj razlog.
Pri spovedi je bilo 76,7 % vseh anketirancev, med temi je 17,98 % ateistov, VBV in
tistih, ki so se opredelili kot nekaj drugega. To je torej slabih 18 % tistih, ki so bili v
preteklosti že dejavni člani katoliškega občestva, a so to opustili. Nadaljnja analiza
pokaže, da je med temi ateisti malo več kot tri četrtine takih, ki so k spovedi pristopili
pred 10 ali več leti. To je skupina t.i. 'verskih odpadnikov' (VO), tistih katoličanov, ki
so iz določenih razlogov prenehali z verskim življenjem, vključno z obiskovanjem
spovedi. Med vsemi anketiranci jih je 9,5 %. Analiza njihovih nadaljnjih odgovorov
lahko razkrije konkretnejše razloge za odmik od vere k ateizmu. Pri spovedi še ni bilo
23,3 % vseh anketirancev, od tega je 81,5 % ateistov, ostalo so VBV in alternativno
opredeljeni.
Analiza odgovorov na 6. vprašanje17 je pokazala podrobnejšo sliko frekventnosti
pristopov k spovedi. Časovno oddaljenost smo razdelili v 3 skupine: obisk spovedi pred
manj kot enim letom, obisk spovedi pred več kot enim letom, a manj kot 10 leti in obisk
spovedi pred 10 ali več leti. Med katoličani in kristjani je 64,38 % takih, ki so bili pri
spovedi pred enim letom ali manj, 16,44 % jih je bilo pri spovedi pred več kot enim
letom, a manj kot 10 leti in 19,18 % jih je bilo pri spovedi pred 10 leti ali več. Tako
skoraj 20 % vseh samoopredeljenih katoličanov in kristjanov ni ni bilo spovedi 10 let ali
17

'Približno koliko časa je minilo od vaše zadnje spovedi?’ (če ste že bili)
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več. To je 12,07 % vseh anketirancev – primarna skupina SLK, ki jo bomo še
podrobneje analizirali. Primarna skupina SLK in skupina 'verskih odpadnikov' sta prva
pokazatelja patološke drže do spovedi, ki se razteza na področje celotne vere. Razlika
med tema skupinama je v različni samoopredelitvi, 'verski odpadniki' so se popolnoma
identificirali z odmikom od vere, primarna skupina SLK pa je versko prakso, vključno z
razumevanjem spovedi, prilagodila lastnim in družbenim preferencam.
Med vsemi anketiranci jih 69 % živi v urbanem naselju ali njegovi neposredni okolici,
29,3 % pa jih živi na podeželju. Dva anketiranca (1,74 %) nista odgovorila na
vprašanje. Verska samoopredelitev anketirancev s podeželja pokaže, da je med njimi
58,8 % katoličanov, 20,6 % kristjanov, 14,71 % ateistov in 5,88 % VBV, nihče ni
navedel alternativne samoopredelitve. Prednjačijo katoličani, tudi kristjanov ni
zanemarljivo število, dobro sedmino je ateistov in le par VBV. V urbanem okolju se
slika verske samoopredelitve nekoliko spremeni predvsem pri večjem številu ateistov in
alternativnih samoopredelitev. Katoličanov je 42,5 %, kristjanov 11,25 %, ateistov kar
36,25 %, VBV in alternativnih opredelitev pa je 5 % vsake. V urbanem okolju je manjši
delež katoličanov in kristjanov kakor na podeželju, odstotek ateistov v urbanem okolju
je znatno večji kot na podeželju, več je tudi VBV in alternativnih samoopredelitev. To
kaže na močnejši vpliv sekularnega družbenega realizma in posledično na večjo mero
osebnega prilagajanja vere potrebam posameznika, rezultate pa lahko ponovno iščemo v
vernikovem odklonu k ateizmu.
Med katoličani in kristjani na podeželju jih 18,5 % ni bilo pri spovedi več kot 10 let,
prav toliko pa jih ni bilo pri spovedi pred več kot enim, a manj kot 10 leti. V mestu pa je
med katoličani in kristjani kar 46,5 % takih, ki niso bili pri spovedi 10 ali več let in
dobrih 16 % tistih, ki pri spovedi niso bili več kot leto, a manj kot 10 let. Očitna je
drastična razlika med deležem podeželskih ter mestnih kristjanov in katoličanov, ki niso
bili pri spovedi že 10 ali več let, kar daje slutiti, da so manjše lokalne in občestvene
skupnosti na podeželju bolj povezane in je med njimi več podpore za pristop k spovedi.
Po drugi plati je lahko pristop k spovedi v manjši skupnosti le dejanje iz navade ali
zunanje prisile, ki dejansko nima prave naravnanosti ampak se sčasoma razraste v
določeno patološko držo do spovedi kot take. Cerkvena občestva v mestih so bolj
razpršena, manj stalna in notranje povezana, verniki imajo večjo izbiro cerkva in
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spovednikov ter zato tudi pri pristopu k spovedi večjo mero anonimnosti. Vseeno pa so
verniki v mestih pogosto prikrajšani za povezanost članov občestva in medsebojno
spodbujanje za pristop k spovedi.
Peto vprašanje je osredotočeno na razmišljanje anketiranca o lastni izkušnji ali prvem
stiku s tematiko spovedi. Anketiranci so se morali spomniti, kje in od koga so prejeli
informacije v zvezi s spovedjo, obkrožili pa so lahko več odgovorov. Izbirali so med
naslednjimi viri informacij o spovedi: doma v družinskem krogu, v šoli pri pouku, v
pogovoru z vrstniki ali prijatelji, od duhovnika ali kateheta pri verouku, po televiziji ali
drugje.
Tako se je 69,86 % vseh katoličanov in kristjanov o spovedi pogovarjalo doma v
družinskem krogu, 6,85 % jih je o tem slišalo v šoli pri pouku, 47,95 % se jih je o
spovedi pogovarjalo s prijatelji in vrstniki, 79,45 % jih je o zakramentu spovedi
izvedelo od duhovnika oziroma kateheta pri verouku, 21,9 % pa je dobilo informacije o
spovedi po televiziji. V šoli pri pouku ni o spovedi slišal nihče v tej skupini. Največji
delež katoličanov in kristjanov je informacije o spovedi prejel od duhovnika.
Ateisti, VBV in drugi alternativno opredeljeni so prav tako o spovedi največ izvedeli od
duhovnika, skoraj 45 %, sledijo informacije pridobljene doma, 40 %, z vrstniki in
prijatelji se jih je o spovedi pogovarjalo 37,8 %, 26,7 % pa jih je o spovedi izvedelo po
televiziji. Le 4,5 % vseh ateistov, VBV in ostalih je o spovedi slišalo v šoli pri pouku.
Med katoličani in kristjani jih je 9,6 % o spovedi najprej govorilo doma, 20,55 % pa jih
je o spovedi govorilo izključno pri verouku oz. z duhovnikom. Največ katoličanov in
kristjanov je izbralo tri komplementarne odgovore, ki nakazujejo anketirančevo vpetost
v katoliško občestvo: kar 24,7 % katoličanov in kristjanov se je o spovedi pogovarjalo
doma, z duhovnikom pri verouku ter s prijatelji in vrstniki. Ateisti, VBV in alternativno
opredeljeni so v 6,7 % o spovedi govorili le kdaj doma, kar 24,5 % pa jih je o spovedi
izvedelo le pri verouku. Samo 11,1 % ateistov, VBV in ostalih je izbralo iste tri
komplementarne odgovore; to je več kot pol manj kot pri katoličanih in kristjanih.
Vseeno pa je večji odstotek ateistov, VBV in ostalih, ki so informacije o spovedi dobili
po televiziji – kar slabih 30 %, za katoličane in kristjane pa je bila televizija vir
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informacij o spovedi le v slabih 18 % primerov. Morda bi lahko pričakovali, da
katoličani in kristjani pridobijo na televiziji več podatkov o spovedi kakor ateisti, VBV
in ostali, saj dajejo predvidoma več poudarka na programe s krščansko vsebino kot
slednji, a analiza rezultatov v tem primeru kaže obratno. Ateisti, VBV in ostali so se v
dobrih 13 % o spovedi pogovarjali samo z vrstniki in prijatelji, med katoličani in
kristjani pa je takih le 1,37 %.

5.2 Analiza in rezultati anketnih odgovorov: 8.–16. vprašanje
Z analizo odgovorov na prvih sedem vprašanj smo prišli do podrobneje definirane
tipizacije anketirancev na štiri skupine. Z analizo odgovorov pri 6. in 7. vprašanju se je
oblikovala primarna skupina SLK(I) – samoopredeljeni katoličani in kristjani, ki niso
bili pri spovedi 10 ali več let. Med vsemi anketiranci jih je 12,7 %. Tem prištejemo še
9,5 % vseh anketirancev, ki so se opredelili kot ateisti in prav tako niso bili pri spovedi
že 10 ali več leti. Primarna skupina SLK in VO skupaj predstavljajo 25,9 % vseh
anketirancev. Naslednja je skupina samoopredeljenih katoličanov in kristjanov, ki znaša
48,3 % vseh anketirancev; te bomo z nadaljnjo analizo rezultatov bolj natančno razdelili
na 'zavedne katoličane' in sekundarno skupino SLK(II). Ostali sta skupina
samoopredeljenih ateistov, ki še niso bili pri spovedi (20,69 %), in skupina VBV in
alternativno opredeljenih anketirancev, ki znaša 5,17 %.
Analiza odgovorov na vsebinska vprašanja je potekala v treh sklopih. Najprej smo
analizirali odgovore na 8., 9. in 10. vprašanje, ki anketiranca uvedejo v razmišljanje o
spovedi in izzovejo njegovo konkretno opredelitev znotraj danih možnosti. Anketiranec
pri 8. vprašanju izbere trditve v zvezi s spovedjo, ki so skladne z njegovim mnenjem
oziroma poznavanjem tega zakramenta. Naslednji vprašanji anketiranca še natančneje
povprašata o razlogih, ki jih je ali bi jih imel za pristop k spovedi oziroma za njeno
opustitev. Uvajata tudi osebno izkušnjo ali teoretično prepričanje anketiranca o spovedi.
Prva tri vprašanja torej definirajo anketirančevo osnovno držo do spovedi: kaj je zanj
spoved, kdaj bi k njej pristopil in kdaj ne.
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Osmo vprašanje obravnava izkušnje ali vedenje o spovedi in vsebuje naslednje
kategorije potencialno patoloških drž do spovedi: prevladujoč vpliv sekularne družbene
realnosti, spoved kot terapevtski pogovor, nezaupanje do Cerkve ter površno
poznavanje in pojmovanje spovedi. Na izbiro podaja tudi pravilno interpretacijo
spovedi ter povezanih pojmov vesti, odgovornosti in odpuščanja. Anketiranci so lahko
izbrali vse trditve, s katerimi so se strinjali. Med pripadniki skupine SLK(I) in OV se jih
je največ odločilo za kategorijo sekularne družbene realnosti, 63,33 %, med temi jih je
kar 43,33 % izbralo samo to kategorijo, kar kaže visok vpliv sekularne družbene
realnosti na njihovo razmišljanje o spovedi. Spoved kot terapevtski pogovor dojema
16,67 % pripadnikov SLK(l) in OV, nezaupanje v Cerkev pa jih je izrazilo 30 %. Med
temi jih je 13,33 % izbralo samo kategorijo nezaupanja do Cerkve. Enak odstotek jih
spoved dojema preveč površinsko. V tej skupini je nekaj manj kot 17 % takih, ki
dojemajo spoved dokaj pozitivno, pretežno kot terapevtski pogovor ali pa o njej
razmišljajo preveč naivno.
Med katoličani in kristjani jih je tukaj največ izbralo vsaj en pravilen odgovor in hkrati
nobenega, ki izraža potencialno patološko držo, kar 76,79 %. Kot terapevtski pogovor
jih spoved dojema 19,64 %. Prevladujoč sekularni vpliv se kaže pri 5,36 % katoličanov
in kristjanov, med katerimi jih je 3,57 % izbralo le to kategorično trditev. Površinsko
obravnavanje spovedi ali nezaupanje do Cerkve v tej skupini nista pogosti, obe znašata
le 1,79 %. Zaznamo lahko blažjo obliko površinskega razumevanja spovedi, spoved kot
terapevtski pogovor pa je lahko za vernika zelo pozitivna, če ni poudarek le na njenem
terapevtskem, ampak prvotno zakramentalnem učinku – ob tem je pomembna tudi
odsotnost prevladujočega sekularnega razmišljanja, kar lahko ugotovimo v 17,87 %.
Največ ateistov vidi spoved skozi prizmo sekularnega realizma, kar 70,83 %, med temi
jih je 20,83 % izbralo samo to možnost. Tesno sledijo tisti, ki spoved povezujejo z
nezaupanjem do Cerkve, teh je 62,5 %, med njimi pa tudi 20,83 % takih, ki niso izbrali
nobene druge možnosti. Skupina VBV in ostalih je v 50 % spoved definirala pod
vplivom sekularnega realizma, med temi jih je dobrih 33 % izbralo le to možnost.
Spoved kot terapevtski pogovor jih je prav tako izbralo 33 %.
Skupina SLK(I) in VO izraža največji vpliv sekularne družbene realnosti na njihovo
dojemanje spovedi, sledijo jim ateisti, ki svojo držo bistveno osredotočajo tudi na
nezaupanje do Cerkve. Precej katoličanov in kristjanov vidi spoved kot terapevtski
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pogovor, a glede na nizek odstotek vpliva sekularne družbene realnosti na njihovo
videnje spovedi, ne zanemarijo bistvenega spreobrnjenja srca.
Naslednji vprašanji navajata razloge za (potencialni) pristop k spovedi ali za njeno
(potencialno) opustitev.
Deveto vprašanje podaja razloge za pristop k spovedi, s tem pa tudi naslednje kategorije
kritičnih drž do spovedi: vpliv sekularne družbene realnosti, spoved kot terapevtski
pogovor, površinsko pojmovanje spovedi, nezaupanje do spovednika in občutek
negrešnosti. Na izbiro so tudi pozitivni razlogi, ki navajajo kesanje grehov, opravljanje
pokore in prejem božjega odpuščanja.
V skupini SKL(I) in VO so največkrat izbrani razlogi za obisk spovedi značilni za njeno
površinsko pojmovanje, za kar se je odločilo 66,67 %. Občutek negrešnosti, ki spodbuja
le spoved iz navade jih je v tej skupini izbralo 23,3 %. Dobrih 13 % anketirancev
skupine SLK(I) in VO je kot razlog za pristop k spovedi izbralo samo kategoriji
površinskega pojmovanja spovedi in občutek negrešnosti, 6,7 % pa bi se jih udeležilo
spovedi kot terapevtskega pogovora. Razloge za pristop k spovedi, ki izvirajo iz
pretiranega vpliva sekularne družbene realnosti, je izbralo 16,67 %, med temi je 10 %
izbralo izključno razloge iz te kategorije. Kar 60 % anketirancev skupine SLK(I) in VO
je izbralo razloge, ki vsebujejo površinsko pojmovanje spovedi, občutek negrešnosti,
spoved kot terapevtski pogovor in nezaupanje v spovednika, a ob tem niso izbrali tudi
kategorije pretirane sekularne družbene realnosti. Sklepamo lahko, da so s tem nakazani
konkretnejši razlogi za potencialni odmik od vere, ki se je zgodil pri anketirancih v
skupini SLK(I) in VO: nekakovostno uvajanje in posledično pojmovanje spovedi,
pomanjkljivo delovanje spovednikov, velika potreba po varnem in osebnem pogovoru
ter občutek negrešnosti kot sindrom otopele vere.
Katoličani in kristjani so v 17,76 % izbrali le pozitivne razloge, več kot pol pa jih je
med njimi izbralo razloge, ki izražajo površinsko pojmovanje spovedi, kar 57,14 %.
Malo manj kot to, 35,71 % katoličanov in kristjanov je izbralo razloge, ki izražajo vpliv
sekularne družbene realnosti, a nihče med njimi ni izbral izključno odgovorov te
kategorije. Polovica katoličanov in kristjanov k spovedi pristopi kot k terapevtskemu
pogovoru. Skoraj 15 % katoličanov in kristjanov je izbralo razloge le iz kategorij
nezaupanja spovedniku in sekularne družbene realnosti, razloge, ki nakazujejo
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površinsko dojemanje spovedi, spoved kot terapevtski pogovor, občutek negrešnosti in
nezaupanje v duhovnika brez kategorije sekularne družbene realnosti je kar 60 %, ki
kažejo na področja, ki jih želijo verniki spremeniti, saj se z njimi morda ne znajo
najbolje spopasti. Četrtina kristjanov in katoličanov gre k spovedi zaradi anonimnosti,
kar pa niti ne izraža potencialno patološke drže do spovedi ampak prej preferenco
vernikov, ki jim anonimnost pomeni varnost, zaradi katere se spovedniku lažje odprejo.
Slabih 9 % katoličanov in kristjanov pa je izbralo le razloge iz kategorije površinskega
dojemanja spovedi in kategorije pretirane sekularne družbene realnosti.
Pri ateistih je slika precej drugačna, saj jih je kar 37,5 % kot razlog za pristop k spovedi
izbralo anonimnost, kar kaže na dejstvo, da je anonimnost danes že skoraj sinonim za
posameznikovo varnost. Četrtina jih je izbrala razloge, ki izražajo površinsko dojemanje
spovedi, slabih 21 % pa je izbrala razloge, ki nakazujejo na vpliv sekularne družbene
realnosti. Med vsemi ateisti jih je polovica sicer izbrala razloge za pristop k spovedi, ki
kažejo na potencialno problematične drže površinskega pojmovanja spovedi,
razumevanje spovedi kot terapevtski pogovor, občutka negrešnosti in nezaupanja do
spovednika, a ob teh niso izbrali tudi razlogov, ki izražajo pretiran vpliv sekularne
družbene realnosti, kjer se ponovno kažejo konkretnejši razlogi za odklon od spovedi in
ne le generalni družbeni negativizem.
Najmanjša je skupina VBV in drugače opredeljenih, ki je v 50 % izbrala razloge, ki
vsebujejo površinsko dojemanje in pojmovanje spovedi. Ostale kategorije so se
porazdelile enakomerno: 16,67 % jih je namreč navedlo razloge, ki izražajo občutek
negrešnosti, prav toliko jih je izbralo kategorijo pretiranega sekularnega vpliva, isti
delež pa jih spoved dojema tudi kot terapevtski pogovor. Tako je med njimi 33,3 %
tistih, ki bi šli k spovedi zaradi anonimnosti, terapevtskega pogovora, iz občutka
negrešnosti ali površinskega dojemanja spovedi, ne pa tudi zaradi razlogov, ki izražajo
kategorijo pretiranega vpliva sekularne realnosti in jih med njimi tudi kot samostojne ni
izbral nihče.
Deseto vprašanje podaja razloge, zaradi katerih ljudje ne hodijo k spovedi, vsebujejo pa
naslednje potencialne patološke drže vernikov: nezaupanje do spovednika, občutek
negrešnosti, površinsko pojmovanje spovedi, nezaupanje do Cerkve in pretiran vpliv
sekularne družbene realnosti na pojmovanje spovedi. Najbolj iskren razlog za opuščanje
spovedi na izbiro je zaradi strahu ali sramu ob priznanju grehov.
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Skupina SLK(I) in VO je v 66,67 % izbrala odgovore, ki izražajo nezaupanje do
spovednika, med njimi jih je dobrih 23 % izbralo samo odgovore s to kategorijo
patološke drže do spovedi. Razloge, ki se nanašajo le na nezaupanje, bodisi do Cerkve,
bodisi do spovednika je izbralo slabih 27 % skupine SLK(I) in VO, sicer je nezaupanje
do Cerkve z izbiro odgovorov izrazilo skupno dobrih 33 % anketirancev iz te skupine.
20 % anketirancev te skupine je izbralo razloge, ki izražajo pretiran vpliv sekularne
družbene realnosti na pojmovanje spovedi, med temi jih je slabih 10 % izbralo le
odgovore v tej kategoriji. Slabih 7 % pa jih je izbralo izključno razloge, ki izražajo
nezaupanje do spovednika in pa pretiran vpliv sekularne realnosti na pojmovanje
spovedi.
Katoličani in kristjani so imeli največji odstotek pravilnih odgovorov, 35,7 %, le malo
manj, 32,2 %, pa jih je za opustitev spovedi navedlo nezaupanje do spovednika.
Nezaupanje do Cerkve je v tej skupini občutno nižje kot pri prejšnji, le slabih 9 % jih je
izbralo odgovor s to kategorijo, 3,6 % pa jih je izbralo le odgovore iz teh dveh kategorij.
Opustitev spovedi zaradi občutka negrešnosti je izbralo 14,3 % katoličanov in
kristjanov, med temi jih je slabih 9 % navedlo le ta razlog. Odgovore, ki kažejo na
površinsko pojmovanje spovedi pa je izbralo dobrih 5 % anketirancev te skupine, nihče
pa ni izbral odgovora, ki kaže na pretiran vpliv sekularne družbene realnosti. Kar 12,5
% katoličanov in kristjanov pa na deseto vprašanje sploh ni odgovorilo, v ostalih
skupinah so odgovorili vsi.
Med ateisti je 83,3 % izbralo razloge, ki izražajo nezaupanje do spovednika, a med temi
jih je le 1,79 % navedlo izključno te razloge. Dobrih 60 % jih je z izbiro odgovorov
izrazilo nezaupanje do Cerkve, 45,8 % ateistov pa je izbralo le razloge iz teh dveh
kategorij, nezaupanja do Cerkve in do spovednika. Občutek negrešnosti je izrazilo
16,67 % ateistov, slabih 30 % pa je izbralo odgovore, ki kažejo pretiran vpliv sekularne
družbene realnosti. Odgovore, ki izražajo izključno nezaupanje do spovednika in vpliv
sekularne družbe je izbralo dobrih 8 % ateistov.
Kar polovica anketirancev skupine VBV in drugih je izbrala odgovore, ki izražajo
nezaupanje do spovednika, 33,3 % jih je kot razlog za opustitev spovedi izbralo samo
odgovore te kategorije. Nezaupanje do Cerkve je izrazilo 16,67 % anketirancev te
skupine, 33,3 % pa jih je imelo za opustitev spovedi druge razloge.
Naslednji segment vprašanj poglablja posameznikovo razmišljanje o spovedi.
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Pri enajstem vprašanju so morali anketiranci izraziti stopnjo svojega strinjanja ali
nestrinjanja s posamezno trditvijo na temo spovedi, kar je glavni pokazatelj njihove
potencialno problematične drže do spovedi. Trditve vsebujejo naslednje kategorije
patoloških drž: površinsko pojmovanje spovedi, pretiran vpliv sekularne družbene
realnosti, spoved kot pogovor s terapevtom, nezaupanje do spovednika in nezaupanje do
Cerkve. Glede na strinjanje ali nestrinjanje s posamezno trditvijo se večina v skupini
SLK(I) in VO nagiba k površinskemu pojmovanju spovedi, kar dobrih 73 %, malo več
kot polovica skupine (56,67 %) pa se strinja, da je spoved nekaj podobnega kot pogovor
s psihologom. V tej skupini se jih enak delež strinja s tem, da je spovednik grešnik, ki
ne more podeliti odveze. Največji odstotek anketirancev se je v skupini SLK (I) in VO
strinjalo s trditvami, ki so izražale prevelik vpliv sekularne družbene realnosti na
pojmovanje spovedi, okroglih 90 %. Dobrih 13 % anketirancev te skupine se je strinjalo
s trditvami, ki izražajo vse možne patološke drže pri tem vprašanju, le 3,33 % pa se je
strinjalo izključno s trditvami, ki ne izražajo pretiranega vpliva sekularne realnosti na
spoved. S trditvami, ki poleg pretiranega sekularnega družbenega vpliva, izražajo še
površinsko razumevanje spovedi in pojmovanje spovedi kot terapevtski pogovor, se je
strinjalo malo manj kot 37 % anketirancev te skupine, dobrih 46 % pa se je ob trditvi o
sekularnem vplivu na pojmovanje spovedi strinjalo še s trditvami o nezaupanju v
spovednika in do Cerkve. Slednje je izrazila kar polovica skupine, slabih 7 % pa jih na
to vprašanje ni odgovorilo.
Pri katoličanih in kristjanih so rezultati nekoliko drugačni. Analiza kaže, da se jih kar
dobra polovica (51,79 %) strinja s trditvami, ki izražajo pretiran sekularni vpliv na
pojmovanje spovedi, a 55,36 % iz iste skupine se jih ne strinja s trditvami, ki izražajo
pretiran sekularni vpliv. Dobrih 20 % se jih strinja z izjavami, ki potrjujejo pravilen
odnos do spovedi, dobrih 33% pa se strinja le z izjavami, ki izražajo površinsko
pojmovanje spovedi ali pa le s takimi, ki pojmujejo spoved kot terapevtski pogovor.
Nezaupanje v Cerkev ali spovednika je izrazilo 10,7 % oziroma 7,2 % katoličanov in
kristjanov. Trditve, ki izražajo vse patološke drže v obravnavanem vprašanju, je izbralo
5,36 % katoličanov in kristjanov, dobrih 10 % pa jih na to vprašanje ni odgovorilo.
Pri ateistih se jih je največ med vsemi skupinami strinjalo z izjavami, ki izražajo
pretiran sekularni vpliv na pojmovanje spovedi, 95,83 %, slabih 80 % se jih je strinjalo
z izjavami, ki izražajo pojmovanje spovedi kot terapevtski pogovor, 45,83 % ateistov pa
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se je strinjalo z izjavami, ki izražajo površinsko obravnavanje spovedi. Pri ateistih sta
izraženi tudi visoki stopnji nezaupanja do spovednika in do Cerkve, 70,83 % oziroma
okroglih 75 %. Kar polovico ateistov se hkrati strinja s trditvami, ki izražajo nezaupanje
do spovednika in do Cerkve, ob tem pa še s trditvami, ki izražajo pretiran sekularni
vpliv na pojmovanje spovedi. V primerjavi s tem se jih manj, le slabih 30 % strinja z
izjavami, ki hkrati izražajo pojmovanje spovedi kot terapevtski pogovor in površinsko
pojmovanje spovedi, ob tem pa se strinjajo tudi z izjavami, ki izražajo pretirano
sekularno držo do spovedi. En ateist (4,17 %) na to vprašanje ni odgovoril.
V skupini VBV in drugače opredeljenih so se vsi strinjali s trditvami, ki izražajo
pretiran vpliv sekularne družbene realnosti na pojmovanje spovedi, polovica s trditvami,
ki izražajo površinsko interpretacijo spovedi, polovica pa je izrazila nezaupanje do
spovednika. Malo manj, dobrih 33 %, jih je izrazilo nezaupanje do Cerkve, enak delež
anketirancev v tej skupini pa se je strinjal s trditvami, da katoličani doživljajo spoved
podobno, kot doživljajo ateisti pogovor s psihologom.
Dvanajsto vprašanje postavlja trditve v zvezi s spovedjo, ki jih je anketiranec potrdil,
zavrnil ali pa se do njih ni opredelil18.
V skupini SLK(I) in VO so skoraj vsi, 96,67 %, izbrali odgovore, ki kažejo na njihov
pretirano sekularni pogled na spoved. Dobra polovica skupine je izbrala odgovore, ki
izpostavljajo problematiko občutka negrešnosti v razmerju do spovedi, 36,67 % pa jih je
izbralo odgovore, ki nakazujejo na površinsko pojmovanje spovedi. Nezaupanje do
Cerkve je z izbiro odgovorov izrazilo le slabih 7 % anketirancev te skupine. Več
anketirancev je izbralo kombinirane odgovore, ki kaže na pretiran sekularni vpliv v
povezavi z občutkom negrešnosti, 30 % pa kombinacijo odgovorov, ki ob pretirano
sekularnem vplivu izražajo še površinsko pojmovanje spovedi, 23,33 % pa jih je izbralo
odgovore, ki kažejo na vse tri problematične drže do spovedi. Nihče v tej skupini ni
izbral le odgovorov, ki izražajo pravilen odnos do spovedi, en anketiranec pa na to
vprašanje ni odgovoril.
V skupini katoličanov in kristjanov jih je največ izbralo odgovore, ki izražajo pravilno
držo do zakramenta spovedi, dobrih 32 %, vendar pa je kar 35, 72 % katoličanov in
kristjanov izbralo odgovore, ki izražajo njihovo površinsko pojmovanje spovedi. Slaba
tretjina katoličanov in kristjanov je izbrala odgovore, ki kažejo na pretiran sekularni
18

Pri vsaki trditvi anketiranec izbere en odgovor: da, ne ali ne vem.
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vpliv na pojmovanje spovedi, 30,36 %, prav toliko pa jih je izbralo odgovore, ki kažejo
na občutek negrešnosti. Enak delež, dobrih 30 % katoličanov in kristjanov je izbralo
odgovore, ki izražajo bodisi površinsko pojmovanje grešnosti, bodisi občutek
negrešnosti, a hkrati niso izbrali nobenega odgovora, ki bi nakazal na pretirano
sekularni odnos do spovedi. Nezaupanje do Cerkve je izrazilo le 1,79 % anketirancev te
skupine. Pri kombiniranih odgovorih je bilo med katoličani in kristjani 8,93 % tistih, ki
so izbrali odgovore, ki izražajo pretirano sekularni odnos do spovedi v kombinaciji z
občutkom negrešnosti. Dobrih 7 % jih je izbralo kombinacijo odgovorov, ki izraža več
patoloških drž do spovedi: pretirano sekularni vpliv na pojmovanje spovedi, občutek
negrešnosti in površinsko pojmovanje spovedi, le 1,79 % pa se jih je odločilo za
kombinacijo, ki kaže na pretiran sekularni vpliv in površinsko pojmovanje spovedi.
Med ateisti jih je kar 91,67 % izbralo ogovore, ki izražajo pretiran sekularni vpliv na
pojmovanje spovedi, 45,83 % jih je poleg teh izbralo še odgovore, ki izražajo njihov
občutek negrešnosti, 12,5 % pa jih je ob pretirano sekularnem pogledu na spoved,
izbrala še odgovore, ki kažejo na njihovo površinsko pojmovanje spovedi. Četrtina
ateistov je izbrala kombinacije odgovorov, ki izražajo vse tri omenjene patološke drže
do spovedi. Kar 75 % jih je izbralo odgovore, ki izpostavljajo občutek negrešnosti,
samo dobri 4 % pa jih je izbralo odgovore, ki izražajo njihovo nezaupanje do Cerkve.
En ateist na to vprašanje ni odgovoril (4,17 %), en pa je izbral odgovore, ki kažejo
izključno na patologijo površinskega pojmovanja spovedi. Nihče v tej skupini ni izbral
le odgovorov, ki kažejo pa pravilen odnos in razumevanje spovedi.
Skupina VBV in alternativno opredeljenih se je v 83,33 % odločila za odgovore, ki
izražajo pretiran sekularni vpliv na pojmovanje spovedi, 66,67 % jih je izbralo
odgovore, ki kažejo na občutek negrešnosti, enak delež pa jih je izbralo odgovore, ki
izpostavljajo površinsko pojmovanje spovedi. Polovica jih je izbrala kombinacijo
odgovorov, ki poleg pretirano sekularnega pojmovanja spovedi izražajo tudi patološki
občutek negrešnosti in površinsko pojmovanje spovedi. Tudi tu ni nihče izbral le
odgovorov, ki izražajo pravilen odnos in pojmovanje spovedi, en anketiranec iz te
skupine pa na vprašanje ni odgovoril.
V zadnjem sklopu ankete so vprašanja oblikovana po istem kopitu: v vsakem je
izpostavljena ena beseda: grešnost, pokora, spovednik ali sprava. Ob vsaki besedi so
nanizani pojmi in besedne zveze, ki so z njo povezane in izražajo določeno držo do
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spovedi. Anketiranci so morali med naštetimi pojmi in besednimi zvezami pri
posamezni izpostavljeni besedi izbrati vse tiste, ki so po njihovem mnenju z njo
povezane. Posamezni pojmi in besedne zveze izražajo nekatere patološke drže sodobnih
katoličanov do spovedi, posameznikova izbira pa lahko nakaže njegovo potencialno
problematično področje ali potrdi njegov pravilen odnos do spovedi.
Trinajsto vprašanje izpostavlja besedo GREŠNOST, povezani pojmi in besedne zveze
pa vsebujejo naslednje kategorije patoloških drž sodobnega katoličana do spovedi:
pretiran vpliv sekularne družbe na spoved, površinsko pojmovanje spovedi, nezaupanje
do Cerkve in pretirano individualiziran odnos do spovedi. Nekateri povezani pojmi in
besedne zveze izražajo pravilno razumevanje izpostavljene besede, v tem primeru
grešnosti, kot obžalovanja vredne, ki je pot do božje ljubezni, zapadanje v skušnjavo in
spominja na 10 božjih zapovedi.
Skupina SLK(I) in VO je v 43,33 % izbrala besede, ki izražajo pretirano
individualiziran odnos do spovedi, a le 10 % jih je izbralo izključno odgovore, ki
izražajo to patološko držo. Slaba tretjina, 30 % anketirancev iz te skupine je izbrala
odgovore, ki izražajo površinsko pojmovanje spovedi, 23,3 % jih je izbralo besede, ki
izražajo izključno to kategorijo patološke drže do spovedi, 40 % pa jih je izbralo
besede, ki kažejo na pretiran vpliv sekularne družbe na spoved. Nezaupanje do Cerkve
je z izbiro povezanih besed izrazilo 23,33 % anketirancev skupine SLK(I) in VO, 43,3
% pa jih je izbralo povezane besede, ki ne izražajo patologije pretiranega sekularnega
vpliva na spoved. Odgovori anketirancev so vedno bolj razporejeni in patološke drže se
postopno definirajo konkretneje, ne več samo kot pretirano sekulariziran družbeni vpliv
do spovedi, ki je precej splošno opažanje sodobnega odnosa med družbo in Cerkvijo v
Sloveniji. Besede, ki izražajo le pravilno razumevanje grešnosti in spovedi je izbralo
16,67 % anketirancev te skupine, enak delež jih je izbralo le besede, ki izražajo
površinsko pojmovanje spovedi, 10 % pa jih na to vprašanje ni odgovorilo.
Pri katoličanih in kristjanih jih je slabih 30 % izbralo samo besede, ki kažejo na njihov
pravilen odnos do spovedi in razumevanje grešnosti. Malo več kot 30 % jih je izbralo
tudi besede, ki izražajo površinsko pojmovanje spovedi, slabih 20 % pa je izbralo samo
take besede in prav toliko jih je izbralo le besede, ki izražajo individualiziran odnos do
spovedi. Pretirano sekularni družbeni vpliv na pojmovanje spovedi je s svojo izbiro
izrazilo malo manj kot 20 % katoličanov in kristjanov. V tej skupini jih je 44,64 %
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izbralo povezane besede, ki ne izražajo patologije pretiranega sekularnega vpliva na
spoved, ampak le nekatere ostale. Slabih 9 % jih na to vprašanje ni odgovorilo.
Polovica ateistov je izbrala besede, ki izražajo nezaupanje do Cerkve, prav toliko jih je
med njimi izbralo besede, ki izražajo pretiran sekularni vpliv na spoved. Največ jih je
izrazilo individualiziran odnos do spovedi, 58,33 %, kar lahko v ateističnem kontekstu
pomeni sprejemanje in razumevanje vernikove potrebe po spovedi, ki je sam pač ne
pozna. Dobrih 45 % ateistov je izbralo besede, ki ne izražajo pretiranega sekularnega
vpliva na pojmovanje spovedi, četrtina jih je izbrala le odgovore, ki izražajo le
individualiziran odnos do spovedi. Nihče ni izbral le odgovorov, ki izražajo pravilno
pojmovanje grešnosti.
Pri skupini VBV in alternativno opredeljenih je izbira besed drugače razporejena: 16,67
% jih je izbralo besede, ki kažejo na pretiran sekularni vpliv na pojmovanje spovedi,
nihče ni izbral besed, ki izražajo nezaupanje do Cerkve. Dve tretjini (66,67 %) jih je
izbralo tudi besede, ki kažejo na površinsko pojmovanje spovedi, toliko pa jih je izbralo
odgovore, ki kažejo na individualizacijo spovedi. Nihče ni izbral besed, ki bi kazale le
na pravilen odnos do spovedi in razumevanje pojma grešnosti.
Pri štirinajstem vprašanju je izpostavljena beseda POKORA, povezani pojmi in besedne
zveze pa izražajo naslednje kategorije patoloških drž do spovedi: nezaupanje do Cerkve,
sekularni vpliv na pojmovanje spovedi, površinsko pojmovanje spovedi in občutek
negrešnosti.
V skupini SLK(I) in VO jih je 20 % izbralo besede, ki izražajo nezaupanje do Cerkve,
50 % jih je izbralo besede, ki izražajo pretiran sekularni vpliv na spoved, 30 % jih je
izbralo besede, ki kažejo na površinsko pojmovanje spovedi in nihče ni izbral besed, ki
kažejo na občutek negrešnosti. Malo manj kot 17 % anketirancev v tej skupini je izbralo
besede, ki kažejo na pravilno pojmovanje spovedi in razumevanje pojma pokora. Enak
delež skupine SLK(I) in VO je izbral le besede, ki izražajo pretiran sekularni vpliv na
spoved ali le besede, ki izražajo površinsko pojmovanje spovedi, to je 16,67 %, 13,33 %
pa jih je izbralo kombinacije besed, ki izražajo le površinsko pojmovanje in pretiran
sekularni vpliv na spoved.
Med katoličani in kristjani jih je največ izbralo besede, ki kažejo na pravilno
razumevanje pokore in spovedi, slabih 40 %. Malo manj kot 34 % jih je izbralo besede,
ki izražajo površinsko pojmovanje spovedi, 23,21 % jih je izbralo izključno le te
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besede. Nezaupanje do Cerkve je z izbiro besed nakazalo le 3,57 % katoličanov in
kristjanov, nihče med njimi pa ni izbral besed, ki izražajo občutek negrešnosti. Malo
manj kot 27 % jih je izbralo besede, ki kažejo na pretiran sekularni vpliv na spoved,
dobrih 16 % pa jih je izbralo samo take besede. Slabih 9 % jih na to vprašanje ni
odgovorilo.
Ateisti so največkrat izbrali besede, ki kažejo na pretiran sekularni vpliv na spoved ali
na površinsko razumevanje spovedi, 37,5 %, 16,67 % pa jih je izbralo bodisi le besede,
ki kažejo na pretiran sekularni vpliv, bodisi le besede, ki kažejo le na površinsko
pojmovanje spovedi. Dobra četrtina ateistov je izbrala besede, ki hkrati izražajo
nezaupanje do Cerkve in pretiran sekularni vpliv na spoved. Besede, ki izražajo
pravilno pojmovanje pokore in spovedi je med ateisti izbralo 8,33 %, 12,5 % ateistov pa
na to vprašanje ni odgovorilo.
Med VBV in alternativno opredeljenimi so odgovori razporejeni precej enakomerno:
16,67 % jih je izbralo besede, ki izražajo nezaupanje do Cerkve, toliko jih je izbralo tudi
besede, ki izražajo občutek negrešnosti, 33,33 % pa jih je izbralo besede, ki kažejo na
sekularni vpliv na spoved in na površinsko pojmovanje spovedi. Toliko jih je v tej
skupini tudi izbralo besede, ki izražajo pravilno razumevanje pojma pokora in
zakramenta spovedi.
Petnajsto vprašanje izpostavlja besedo SPOVEDNIK, povezani pojmi in besedne zveze
pa izražajo naslednje patološke drže sodobnih katoličanov do spovedi: nezaupanje do
spovednika, nezaupanje do Cerkve, spoved kot terapevtski pogovor in individualno
pojmovanje spovedi. Besedne zveze in pojmi, ki kažejo na pravilen odnos do spovedi in
razumevanje vloge spovednika kot apostolskega naslednika, ki ne obsoja in sprejme
grešnika z »bratsko ljubeznijo«. Če so anketiranci izbrali le nekatere besede, ki kažejo
na pravilno razumevanje spovedi, niso pa izbrali vseh, to kaže na njihovo pomanjkljivo
poznavanje spovedi oziroma nepopolno razumevanje vloge spovednika.
Med anketiranci skupine SLK(I) in VO jih je največ izbralo besede, ki izražajo
nezaupanje do spovednika, 33,33 %, 13,3 % pa jih je izbralo tudi besede, ki izražajo
nezaupanje do Cerkve. Kombinacijo besed, ki izraža izključno nezaupanje do
spovednika in do Cerkve je izbralo 6,67 % anketirancev te skupine. Spoved kot
terapevtski pogovor jih je izrazilo 26,67 %, individualizirano pojmovanje spovedi pa je
nakazalo 23,33 % anketirancev v tej skupini. Slabih 14 % jih je izbralo le besede, ki
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izražajo ti dve patološki drži. Svoje pomanjkljivo poznavanje spovedi je z izbiro besed
nakazalo 23,33 % anketirancev te skupine, 20 % jih je izbralo besede, ki kažejo na
pravilno razumevanje spovedi in vloge spovednika, 20 % pa jih na to vprašanje ni
odgovorilo.
Katoličani in kristjani so največkrat izbrali besede, ki kažejo na njihovo pravilno
razumevanje spovedi in spovednikove vloge, teh je bilo kar 35,72 %, malo manj, 30,36
% pa jih je izbralo besede, ki izražajo pojmovanje spovedi kot terapevtski pogovor.
Takih, ki so izbrali le besede, ki kažejo le na spoved kot pogovor, je 30,36 %, kar ni
nujno definirano kot patološka drža do spovedi, ampak dejanska kakovost spovedi, ki jo
'vzorni' verniki cenijo. Takih, ki so pomanjkljivo izbrali besede, ki kažejo na pravilen
odnos do spovedi je 12,86 %, 3,57 % pa jih je izrazilo individualizirano razumevanje
spovedi. Nezaupanja do Cerkve s svojo izbiro besed ni izrazil nihče v tej skupini,
nezaupanje do spovednika pa je izrazilo le slabih 6 % katoličanov in kristjanov. Malo
manj kot 9 % anketirancev na to vprašanje ni odgovorilo.
Ateisti so z izbiro besed v 46,67 % izrazili nezaupanje do spovednika in v 33,33 %
nezaupanje do Cerkve, kombinacijo samo teh patoloških drž pa je s svojo izbiro
nakazalo 26,67 %. Četrtina ateistov je izbrala le besede, ki izražajo nezaupanje v
spovednika, 4,17 % pa je izbralo besede, ki izražajo individualiziran pogled na spoved.
Spoved kot terapevtski pogovor vidi 46,67 % ateistov, četrtina pa je pomanjkljivo
izbrala besede, ki izražajo pravilno razumevanje spovedi in spovednikove vloge. En
ateist (4,17 %) je izbral besede, ki kažejo na pravilno držo do spovedi, en pa na
vprašanje ni odgovoril.
Med anketiranci skupine VBV in alternativno opredeljenih jih je 33,33 % izbralo
besede, ki izražajo nezaupanje do spovednika, 50 % pa jih je z izbiro nakazalo svoj
individualiziran odnos do spovedi. 16,67 % jih je izbralo le besede, ki izražajo
nezaupanje do spovednika, besed, ki izražajo pravilno razumevanje spovedi in vloge
spovednika, pa ni izbral nihče v tej skupini.
Zadnje, šestnajsto vprašanje izpostavlja besedo SPRAVA in vsebuje besedne zveze in
pojme, ki izražajo patološki drži: pretiran sekularni vpliv na spoved in nezaupanje do
Cerkve. Besede, ki nakazujejo na pravilno razumevanje spovedi in pojma sprava,
poudarjajo odpuščanje pod pogojem iskrenega obžalovanja, olajšanje in mir, njihova
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pomanjkljiva izbira pa prav tako kaže na pomanjkljivo razumevanje spovedi in pojma
sprava.
V skupini SLK(I) in VO jih je 53,33 % izbralo besede, ki izražajo pretiran sekularni
vpliv na spoved, 50 % jih je izbralo izključno take besede. Slabih 7 % jih je izrazilo
nezaupanje do Cerkve, 13,33 % pa jih je izbralo besede, ki kažejo le na njihovo
pomanjkljivo razumevanje spovedi in pojma sprave.
Katoličani in kristjani so v 33,93 % izbrali le besede, ki izražajo pretiran sekularni vpliv
na spoved, 10 % pa jih je z izbiro besed pokazalo na svoje pomanjkljivo poznavanje
spovedi in sprave. Nihče ni s svojo izbiro besed pokazal nezaupanja do Cerkve,
pravilno razumevanje spovedi in sprave pa je s svojo izbiro nakazalo 44,63 %
katoličanov in kristjanov. Slabih 11 % jih na to vprašanje ni odgovorilo.
Med ateisti jih je 70,83 % izbralo besede, ki kažejo na pretiran sekularni vpliv na
spoved, 53,33 % jih je izbralo izključno take besede. Nezaupanje do Cerkve je s svojo
izbiro pokazalo 8,33 % ateistov, pomanjkljivo poznavanje spovedi in sprave pa 12,5 %.
Dva ateista (8,33 %) nista odgovorila na to vprašanje, en (4,17 %) pa je izbral vse
pravilne besede.
V skupini VBV in alternativno opredeljenih jih je s svojo izbiro besed 66,67 % izrazilo
pretiran sekularni vpliv na spoved, 50 % pa jih je izbralo izključno take besede. En
anketiranec (16,67 %) iz te skupine je izbral vse pravilne besede, en je s svojo izbiro
pokazal pomanjkljivo poznavanje spovedi in sprave, en pa je pokazal nezaupanje do
Cerkve.

5.3 Rezultati anketne analize
Podrobna anketna analiza nam je omogočila bolj poglobljen vpogled v odnos sodobne
slovenske družbe do zakramenta spovedi. Z analizo odgovorov na vprašanja 8–16 smo
želeli najprej predvsem določiti delež sekundarnih SLK(II), ki prilagajajo svoj odnos do
spovedi osebnim preferencam in potrebam ter delež 'vzornih' oziroma 'zavednih'
katoličanov (VK), ki imajo do zakramenta spovedi pravilen in spoštljiv odnos. Za
uvrstitev anketiranca v skupino VK je potrebnih vsaj pet pravilnih odgovorov na devet
vprašanj (8. –16.), pri ostalih odgovorih pa se kažejo izključno le potencialne prvine
individualizacije spovedi ali pa doživljanje spovedi kot terapevtski pogovor; nikjer pa
pretirano bolj problematičnih drž kot so sekularni vpliv na pojmovanje spovedi,
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nezaupanje do cerkve ali spovednika, površinsko razumevanje spovedi in občutek
negrešnosti.
Analiza je pokazala, da je med vsemi anketiranci 15,52 % (18) takih, ki izpolnjujejo ta
kriterij, med njimi pa so bili vsi pri spovedi pred največ dvema mesecema ali manj. To
pomeni, da je delež sekundarne SLK(II) 32,76 % (38) vseh anketirancev. Temu pa
dodamo delež primarne skupine SLK(I) in VO, ki znaša 25,86 % (30). Analiza je tako
pokazala, da znaša celotna skupina SLK19 58,62 % vseh anketirancev, 15,52 % (18) je
delež skupine VK, ateistov je 20,69 % (24), VBV in ostalih pa 5,17 % (6).

Slika 1: Tortni prikaz končne analize deležev posameznih skupin.

Tudi pri analizi deležev posameznih kategorij patoloških drž smo prišli do vedno bolj
definiranih rezultatov.
Pri kategoriji prevladujoče sekularne družbene realnosti opazimo, da je ta kategorija
zelo pogosto izbranih odgovorov, saj so tukaj deleži med večjimi. Najbolj izrazito je ta
drža izražena v skupini SKL(I) in VO, malo manj v skupini ateistov in najmanj v
skupini katoličanov in kristjanov. Izjema je 9. vprašanje, kjer je največ katoličanov in
kristjanov izbralo odgovor, ki kaže, da bi večina med njimi pristopila k spovedi, če bi
storila izjemno slabo dejanje (umor, splav, poskus samomora ...), kar samo po sebi ni
19

Celotna skupina SLK vsebuje: SLK(I), SLK(II) in VO.
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negativno, pač pa kaže na zavedanje, da so veliki grehi lahko odpuščeni le s spovedjo.
Tudi pri 11., 12., 14. in 16. vprašanju je delež katoličanov in kristjanov, ki so s svojimi
odgovori nakazali na prevladujoč sekularni družbeni vpliv na njihov dojemanje spovedi.

Slika 2: Grafični prikaz deležev odgovorov, ki kažejo na pretiran vpliv sekularne realnosti.

20

Nasploh so bili najpogosteje izbrani odgovori, ki kažejo na površno oziroma površinsko
poznavanje in razumevanje spovedi. Največ takih odgovorov so izbrali anketiranci
skupine (samoopredeljenih) katoličanov in kristjanov, predvsem pri 9. in 11. vprašanju.
Sledijo jim anketiranci skupine SLK(I) in VO, ateisti pa kažejo relativno konstanten
delež.

20

V vseh grafih so vertikalne vrednosti v %.
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Slika 3: Grafični prikaz deležev odgovorov, ki kažejo na površinsko pojmovanje in razumevanje spovedi.

Pri izražanju nezaupanja do Cerkve vidimo, da je izrazito visok delež takih odgovorov v
skupini ateistov in v skupini VBV ter ostalih. Precej manj takih odgovorov so izrazili
anketiranci skupine SLK(I) in OV, pri kristjanih in katoličanih pa je takih odgovorov
zelo malo.

Slika 4: Grafični prikaz deležev odgovorov, ki kažejo na nezaupanje do Cerkve.

Pri kategoriji nezaupanja do spovednika je ponovno največ takih odgovorov v skupini
ateistov, ki je pri 9. in 11. vprašanju celo izenačena s skupino SLK(I) in VO. Pri 9. in
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10. vprašanju so tudi anketiranci iz skupine samoopredeljenih katoličanov in kristjanov
izbrali precej odgovorov, ki kažejo na njihovo nezaupanje v spovednika.

Slika 5: Grafični prikaz deležev odgovorov, ki kažejo na nezaupanje do spovednika.

Med katoličani in kristjani je veliko takih, ki doživljajo spoved kot terapevtski pogovor,
vendar pa je lahko ta podatek interpretiran tudi na način, ki kaže, kaj verniki pri spovedi
res cenijo in česa si morda želijo še več. Največ anketirancev, ki razume spoved kot
pogovor s terapevtom, je bilo med SLK(I) in VO, sledijo pa ateisti.

Slika 6: Grafični prikaz deležev odgovorov, ki kažejo na razumevanje spovedi kot terapevtski pogovor.
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Pri kategoriji patološke drže občutka negrešnosti so največ takih odgovorov izbrali
ateisti, sledijo pa jim katoličani in kristjani, predvsem pri 12. vprašanju.

Slika 7: Grafični prikaz deležev odgovorov, ki kažejo na občutek negrešnosti.

Pri odgovorih, ki kažejo na pretirano individualizacijo spovedi, je največ takih
obkrožila skupina katoličanov in kristjanov, sledijo jim ateisti, nato pa anketiranci
skupine SLK(I) in VO.

Slika 8: Grafični prikaz deležev odgovorov, ki kažejo na pretirano individualizacijo spovedi.

66

Analizirali smo tudi deleže pravilnih odgovorov, kjer močno prednjačijo anketiranci
skupine katoličanov in kristjanov, predvsem pri 8., 11. in 12. vprašanju.

Slika 9: Grafični prikaz deleža pravilnih odgovorov.

Med vsemi odgovori je najbolj pogosta kategorija površinskega pojmovanja spovedi,
tesno sledi kategorija pretiranega vpliva sekularne realnosti na spoved. Največ
nezaupanja do Cerkve in do spovednika izražajo ateisti, pri katoličanih in kristjanih pa
ni pretiranega nezaupanja do Cerkve, veliko bolj pa je med samoopredeljenimi
katoličanih in kristjani prisotna nezaupljiva drža do spovednika. Glede spovedi kot
terapevtski pogovor lahko potrdimo, da je največji delež odgovorov s to držo pri
katoličanih in kristjanih. To kaže na kakovost spovedi, ki jo je potrebno še bolj
poudarjati in tako približati spoved tistim, ki so se od nje oddaljili. Dober pogovor s
spovednikom lahko neodločenega ali prestrašenega grešnika pripravi do tega, da se
odloči za spoved in tako končno prejme odvezo. Glede na analizo rezultatov pa je
občutek negrešnosti pri katoličanih in kristjanih prisoten le v malo manjši meri kot pri
skupini ateistov. Tudi pretirana individualizacija spovedi je bila v največjem deležu
zaznana pri skupini katoličanov in kristjanov, pa tudi pri skupini SLK(I) in VO. Tukaj
je jasno izraženo kritično pomanjkanje razumevanja ekleziološke razsežnosti spovedi,
kar potrjuje tudi prejšnja trditev, da ljudje dandanes najbolj cenijo zasebnost in
anonimnost.
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6. NEKATERE SMERNICE PASTORALNIH IN KATEHETSKIH
REŠITEV
Iz anketnih odgovorov in njihove analize je razvidno, da je med anketiranci več kot
polovica takih, ki ustreza sedmim določenim kategorijam patoloških drž sodobnih
katoličanov do zakramenta spovedi. Katoliška občestva po Sloveniji se med seboj
razlikujejo, zato je patoloških drž nekje več, nekje manj, a utrjevanje pomembnosti in
potrebnosti zakramenta spovedi je gotovo za vse vernike ključnega pomena. Kako se
praktično odzvati na anketne rezultate, da bi se odnos do spovedi med sodobnimi
slovenskimi katoličani izboljšal?
Kot smo ugotovili, je veliko poudarka na elementih (ne)zaupanja v spovednika in
posledično v Cerkev, po drugi strani pa se kaže potreba in želja po spovedi kot
terapevtskem pogovoru, kar spoved dejansko tudi je – pogovor, kjer se začne
zdravljenje vesti, duše. Komunikacija v današnji družbi na splošno predstavlja
nepogrešljiv most, ki omogoča medsebojno povezanost. Zato je v tem primeru ravno
spoved tista komunikacijska brv, preko katere se sodobni vernik najlažje poveže tudi z
Bogom in vzpostavi večjo mero zaupanja v spovednika. Odkrit pogovor pred pristopom
k spovedi, lahko razbremeni vernika in spovednika ter omogoči dobro spoved.
Pomembna je tudi spovednikova razpoložljivost in način, kako so o tem obveščeni člani
občestva. Večje cerkve v mestih imajo te podatke objavljene na svojih spletnih straneh,
kar obisk spovedi precej olajša. Po manjših župnijah pa se še vedno največ spoveduje
tik pred velikonočnimi in božičnimi prazniki, ravno takrat ko se dandanes vsem najbolj
mudi.
Čeprav je pogovor pomemben del spovedi, pa to vsekakor ni ključni del, zato bi se
splošna kakovost komunikacije izboljševala tudi z drugimi občestvenimi aktivnostmi,
kjer bi sodelovali pastoralni delavci in verniki, del tega pa bi gotovo bil tudi pogovor na
temo spovedi. Ena anketiranka je izpostavila zadržanost žensk do pogovor s
spovednikom (moškim) o t.i. 'ženskih grehih'. Posameznici lahko predstavljajo te
zadeve izjemno stisko in zadrego. V tem primeru bi bil morda pred spovedjo potreben
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pogovor z redovnico ali drugo žensko osebo, ki bi vernico 'bolje razumela' ter jo znala
opogumiti za pristop k spovedi.
Veliko bi lahko pripomogli tudi člani občestva, ki imajo do spovedi pravilen odnos. S
svojim zgledom in odkritostjo bi lahko spoved ostalim približali iz pozitivnega zornega
kota, da bi tudi oni razvili pravilen odnos do nje ter hkrati poglobili tudi zavedanje o
njeni večkrat prezrti ekleziološki razsežnosti.
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ZAKLJUČEK
V diplomski nalogi smo želeli prikazati odnos sodobnih slovenskih katoličanov do
spovedi. Spoved je obravnavana v štirih etapah: zgodovinska, teološka, antropološka in
praktična.
Najprej smo jo umestili v zgodovinski nastanek in razvoj slovenske družbe ter Cerkve,
kar potrjuje, da je bila spoved kot zakrament ne le prisotna, ampak pomembna že v
občestvu prvih slovenskih kristjanov. Razvoj odnosa do spovedi na Slovenskem
obenem zrcali tudi celotno zgodovino odnosa do Cerkve. Teološka umeščenost spovedi
v nadaljevanju jasno definira njene glavne lastnosti in kakovosti kot so spreobrnjenje,
ekleziološka razsežnost in odrešenje, teološki viri potrjujejo tudi njeno zakramentalno
razsežnost. Antropološki pogled na spoved omogoči njeno umestitev v občestveno ter
širšo družbeno zavest in podzavest, obenem pa pomaga pri končnem zaznavanju
patoloških drž sodobnih slovenskih katoličanov do spovedi.
V praktičnem delu se je potrdila zastavljena hipoteza, da je v sodobnem katoliškem
občestvu v Sloveniji prisoten precejšen delež t.i. 'subjektivno liberalnih' katoličanov, ki
so svoj odnos do spovedi prilagodili osebnim preferencam ali družbenim normam.
Omenjena skupina izraža določene patološke drže do zakramenta spovedi, ki smo jih
razvrstili v sedem kategorij, njihovo držo do spovedi pa smo primerjali z mnenji in
prepričanji o spovedi, ki jih imajo drugi, verni in neverni člani družbe.
V nalogi se je potrdila tudi druga hipoteza, da je med vsemi zakramenti prav spoved
tista, ki je najbližje človekovi vesti, delikatno vpeta v življenje posameznega vernika in
občestva, tudi pri tistih, ki so se od oddaljili od verskega življenja. Pri precej skromnem
vzorcu anketirancev rezultatov sicer ne moremo neposredno in povsem brez zadržkov
aplicirati na realno stanje v Sloveniji, vsekakor pa smo prišli do prvih smernic, ki kažejo
na to, kako spoved doživlja širši diapazon tukajšnjega prebivalstva. Rezultati ankete
kažejo konkretne problematike sodobnega razumevanja zakramenta spovedi, posredno
pa osvetlijo tudi problematike v odnosu vernikov do Cerkve in (njihove) vere.
Zakrament spovedi je pomemben pokazatelj odnosa med družbo in Cerkvijo, ki ga je
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vredno negovati ter ga sodobnim katoličanom nenehno približevati, saj spodbuja
njihovo iskreno in kakovostno versko življenje.
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POVZETEK
Odnos sodobnega slovenskega katoliškega občestva do spovedi zrcali, tako njihov
odnos do Cerkve in vere na eni, kot tudi do družbe na drugi strani. Skozi teoretično
zgodovinsko, teološko in antropološko umestitev spovedi smo razvili sedem osnovnih
kategorij patološke drže sodobnih katoličanov do tega zakramenta.
Nato smo v praktičnem delu izvedli anketo, kjer so bile v odgovorih vsebovane tudi
posamezne kategorije patoloških drž do spovedi: pretiran vpliv sekularne družbene
realnosti na spoved, površinsko razumevanje spovedi, pretirana individualizacija
spovedi, pojmovanje spovedi kot terapevtski pogovor, nezaupanje do spovednika,
nezaupanje do Cerkve in občutek negrešnosti.
Z analizo posameznikove izbire odgovorov med vsemi možnimi smo lahko ugotovili,
ali je dotični anketiranec glede na njegovo versko samoopredelitev v svojem dojemanju
spovedi podvržen patološki drži do spovedi in kateri oziroma katerim. Vse anketirance
smo po analizi odgovorov in glede na njihovo versko samoopredelitev uvrstili v eno
izmed štirih skupin: skupina SLK (subjektivno liberalni katoličani), ki si spoved
prilagaja po svoji meri, je najštevilnejša; skupino VK (vzorni katoličani) sestavljajo
samoopredeljeni katoličani, ki imajo do spovedi pravilen odnos, ostaneta še skupina
ateistov in ter skupina, ki združuje VBV (vernike, ki ne pripadajo nobeni veroizpovedi)
in ostale alternativno opredeljene.
Rezultati nudijo zanimiv vpogled v odnos štirih zelo različnih skupin do spovedi, vsi pa
so pripadniki iste družbe. Vsaki skupini lahko po analizi rezultatov pripišemo določene
nagnjenosti do spovedi, ki v primeru skupine vzornih katoličanov niso nujno negativne
– na primer pojmovanje spovedi kot terapevtski pogovor ali individualno pojmovanje
spovedi lahko kaže na razumevanje spovedi kot intimni odnos med človekom in
Bogom, potreben za doseganje nenehnega spreobrnjenja, ki se začne pri iskrenem
pogovoru med spovednikom in vernikom.
Na koncu smo na podlagi rezultatov podali tudi nekaj predlogov smernic za pastoralne
in katehetske rešitve, ki bi utegnile pomagati pri (ponovnem) vzpostavljanju
kakovostnega odnosa vernikov do spovedi.
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Ključne besede: zakrament spovedi, spreobrnjenje, odnos do spovedi, patološke drže
do spovedi, sodobno razumevanje spovedi, odnos med človekom in Bogom; katoličani,
kristjani, ateisti, subjektivno liberalni katoličani, vzorni katoličani, pastoralne rešitve.

SUMMARY
The attitude of the modern Catholic community to confession reflects its relationship to
the Church and religion on one side and society on the other. The diploma thesis
analyses confession through history theory, theology, and anthropology in order to
develop seven fundamental categories of the modern Catholics’ pathological attitude to
this sacrament.
In the practical part, we carried out a survey that contained the individual categories of
pathological attitudes to confession in the answers: excessive influence of secular social
reality on confession, a superficial understanding of confession, excessive
individualization of confession, perceiving confession mainly as a therapeutic
conversation, distrust of the confessor, distrust of the Church, and denying the existence
of one’s sinfulness.
By analysing the individual’s choice of answers from all the possible answers, we were
able to determine whether a certain survey respondent is partial to any pathological
attitude to confession with regards to their definition of their religion. The survey
respondents were classified according to the answer analysis and their definition of their
religion into one of four groups: the SLC group (subjectively liberal Catholics), who
adapt confession to their needs, is the most numerous; the EC group (exemplary
Catholics) consists of self-confessed Catholics, who have the correct attitude to
confession; the group of atheists; and the group that combines BWR (believers without
a religion) and others alternatively classified.
The results provide an interesting insight into the four groups’ attitude to confession,
with all the respondents being a part of the same society. The results analysis attributes
each group with certain attitudes to confession, which are not necessarily negative in the
case of the exemplary Catholics: for example, understanding confession as a therapeutic
conversation or individual perceptions of confession can indicate an understanding of
confession as an intimate relationship between a person and God, which is necessary for
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reaching constant conversion, which begins with an honest conversation between the
confessor and the believer.
Finally, the results were the basis for proposing a few guidelines for pastoral and
catechetic solutions that could help (re)instate the appropriate attitude of believers to
confession.
Key words: sacrament of confession, conversion, attitude to confession, pathological
attitudes to confession, modern understanding of confession, relationship between man
and God, Catholics, Christians, atheists, subjectively liberal Catholics, exemplary
Catholics, pastoral solutions.
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PRILOGE
Priloga 1: Anketni vprašalnik21
Spoštovani!
Pred vami je anketa, s katero želim v diplomski nalogi podrobneje raziskati odnos
sodobnega slovenskega katoličana do zakramenta svete spovedi.
Ateiste in anketirance, ki nimate neposrednih izkušenj s pristopom k spovedi prosim, da
pri odgovorih izhajate iz osebnega mnenja ali prepričanja o spovedi in kakršnega koli
drugega poznavanja tega zakramenta.
Katoličane prosim, da izhajate iz osebnega poznavanja in vseh konkretnih izkušenj, ki
jih imate z omenjenim zakramentom. Anketa je anonimna, reševanje vam bo vzelo
slabih 15 minut. Odgovori bodo obravnavani izključno v okviru diplomskega dela.
Hvala za vašo pripravljenost, odprtost in iskrene odgovore.
1.

Vaš spol (obkrožite): M/Ž

2.

Vaša starost: ___

3.
a)
b)

Okolje kjer prebivate je (obkrožite):
urbano (mesto ali njegova okolica)
ruralno (manjše naselje ali vas, podeželje)

4.

Vaša religijska/verska (samo)opredelitev oz. pripadnost (obkrožite):

a)
b)
c)
d)
e)
f)

ateist/ ateistka
katoličan / katoličanka
kristjan /kristjanka
musliman / muslimanka
vernik, a ne pripadam nobeni veroizpovedi
drugo:

5.
V kakšnih okoliščinah ste bili seznanjeni oziroma ste se že kdaj pogovarjali o
spovedi? Obkrožite lahko več odgovorov.
a)
b)
c)
d)
e)
f)

v pogovoru z duhovnikom ali katehetom, pri verouku oziroma v cerkvi
v domačem okolju, v pogovoru s starši, starimi starši ali drugimi sorodniki
med poukom ali v pogovoru z vzgojiteljem ali učiteljem v vrtcu oz. šoli
med druženjem, v pogovoru z vrstniki, prijatelji, znanci
na TV, na spletu ali v časopisu
drugje (dopišite):

21

V spletnem vprašalniku je 13. vprašanje zaradi boljše preglednosti razdeljeno na 4 vprašanja (13. 16.).
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6.

Ste že kdaj pristopili k sveti spovedi? DA / NE

7.

Če ste, koliko časa je minilo od vaše zadnje spovedi? Približno ____________.

8.
Kaj je po vaših izkušnjah ali védenju zakrament spovedi? Spodaj obkrožite vse
trditve, ki se skladajo z vašim razumevanjem tega zakramenta.
a)
Spoved ni potrebna, če se kesam in se potrudim popraviti storjene krivice.
b)
Spoved vzpodbuja k medsebojnemu odpuščanju.
c)
Spoved je nekaj podobnega kot seansa s psihologom ali psihiatrom, ki se mu
odprem, on pa mi nudi nasvet v življenjskih stiskah.
d)
Spoved omogoči olajšanje vesti, vzpodbudi odkritost in prevzemanje
odgovornosti za lastna dejanja.
e)
Rimokatoliška Cerkev (RKC) s spovedjo vzpodbuja podzavestno otročji odnos
vernikov do »Očeta, ki jim nenehno gleda skozi prste«.
f)
Spoved pred duhovnikom je zame nepomembna, več imam od iskrenega
pogovora s prijateljem.
g)
RKC preko spovedi izvaja nadzor nad lokalno skupnostjo.
h)
Spoved ni zakrament, ker ni zapovedana v Svetem pismu.
9.
V nadaljevanju je navedenih nekaj razlogov, zaradi katerih se ljudje odločajo za
opravljanje zakramenta spovedi. Katoličani obkrožite tiste, zaradi katerih ste v
preteklosti že ali pa bi opravili spoved. Ateisti in tisti, ki nimate neposrednih izkušenj z
zakramentom spovedi obkrožite, kateri izmed razlogov bi vas lahko prepričal, da bi
teoretično želeli opraviti spoved. Obkrožite lahko več odgovorov.
a)
Botrstvo pri obhajilu ali birmi.
b)
Cerkvena poroka (z vašim) partnerjem.
c)
Iz navade.
d)
Izrecna želja staršev ali starih staršev, da grem k verouku in birmi.
e)
Želja, da ne pristanem v peklu.
f)
Izredno slabo dejanje (umor, prešuštvo, poskus samomora...), ki obteži vest.
g)
Želja po temeljitem pogovoru o mojem življenju.
h)
Kesanje grehov, opravljanje pokore in prejem božjega odpuščanja.
i)
Anonimnost, zaradi katere lažje nekomu zaupam svoje napake in slabosti, saj me
ne pozna in ne more obsojati.
j)
Strah, da me lokalna skupnost ne izobči iz skupnostnega življenja.
k)
Drugo (dopišite):
10.
Spodaj je navedenih nekaj razlogov, zaradi katerih ljudje NE hodijo k zakramentu
spovedi. Katoličani obkrožite tiste, zaradi katerih ste spoved v preteklosti že opustili ali
želeli opustiti . Ateisti in/ali tisti, ki s spovedjo nimate neposrednih izkušenj obkrožite,
katera izmed trditev se sklada z vašim osebnim mnenjem, prepričanjem o spovedi ali z
vašim posrednim poznavanjem spovedi. Obkrožite lahko več odgovorov.

ii

a)
Spovedniki si grehe beležijo in lahko s temi podatki manipulirajo.
b)
Ne grešim (preveč).
c)
Spoved ni zapovedana v Svetem pismu.
d)
Cerkev daje z možnostjo ponavljanja spovedi, svojim vernikom potuho, da lahko
ponavljajo vedno ista grešna dejanja.
e)
Duhovnik ne more soditi o grešnem načinu življenja, ker nima pravih
življenjskih izkušenj.
f)
Intimno življenje vernikov se spovednika ne tiče.
g)
Nekateri spovedniki se ob poslušanju spovedi zabavajo, kratkočasijo in celo
naslajajo.
h)
Iz strahu in zaradi sramu ob priznanju svojih grehov pred spovednikom.
i)
Nekateri spovedniki so po 2. svetovni vojni sodelovali celo z Udbo.
j)
Iz svojih odločitev in dejanj se vse življenje učimo, zato jih je nesmiselno
obžalovati.
k)
Drugo (dopišite):
11.
Pozorno preberite spodnje trditve. Obkrožite številko, ki se sklada s stopnjo
vašega strinjanja ali nestrinjanja s trditvijo:
1

2

3

Se strinjam.

Načeloma se strinjam.

Načeloma se
ne strinjam.

4
Se ne strinjam.

a)
Človek obžaluje svoje grehe zaradi božje avtoritete. 1 2 3 4
b)
Spoved ima elemente, ki so skladni z moralno etičnimi vrednotami pravične
družbe. 1 2 3 4
c)
Katoličani doživljajo spoved približno tako, kot ateisti doživljajo pogovor s
psihologom. 1 2 3 4
d)
RKC si z grehom podredi vernike, saj jih prepriča, da kakršni so, niso dovolj
dobri in so zato nenehno potrebni očiščenja. 1 2 3 4
e)
Najpogostejši izvor greha je poželenje. 1 2 3 4
f)
Za otroke spoved pred prvim obhajilom ne bi smela biti obvezna, ker mnogi do
takrat še ne grešijo. 1 2 3 4
g)
Grehi bi se morali na nek način prilagoditi spremenjenim družbenim normam,
saj je v današnjem času nekaterim zapovedim nemogoče slediti. 1 2 3 4
h)
Vest je del posameznikove zavesti. 1 2 3 4
i)
Spovednik je grešnik, zato je nesmiselno, da lahko drugim podeli odvezo. 1 2 3
4
j)
Človek obžaluje svoje grehe zaradi božje ljubezni, ki je v njem. 1 2 3 4
k)
Če se zavedamo, da bom neko slabo dejanje ponovili, se ga ne moremo resnično
kesati. 1 2 3 4
l)
Najpogostejši izvor greha je pohlep. 1 2 3 4
12.

Preberite posamezno trditev in obkrožite vaš ustrezen odgovor.

a)

Spoved je pomembna refleksija mojega življenja. DA/NE/ne vem

iii

m)
Ko obžaluješ svoja slaba in krivična dejanja, pomeni, da se kesaš. DA/NE/ne
vem
b)
Grehi so (tudi) dejanja, ki so v svojem bistvu slaba, po vsebini pa tehtna,
pomembna in jih človek stori zavestno in premišljeno. DA/NE/ne vem
c)
Popolno kesanje vključuje tudi sklep, da slabega ne bomo ponovili. DA/NE/ne
vem
d)
Grešiti je človeško, odpuščati pa božansko. DA/NE/ne vem
e)
Zadoščevanje pomeni popravljanje krivic, ki jih povzročimo drugim. DA/NE/ne
vem
f)
Odpuščanje izhaja iz milosti tistega, ki odpusti. DA/NE/ne vem
13.
Katere izmed spodaj naštetih besed ali besednih zvez so po vašem mnenju
povezane z danim IZPOSTAVLJENIM pojmom? Obkrožite lahko več besed.

-

-

GREŠNOST
vredna obžalovanja
konstrukt RKC
nima resne teže v sodobni družbi
stvar vsakega posameznika
lastna tistim, ki vanjo verjamejo
pot do božje ljubezni
nasprotje svetosti
zapadanje v skušnjavo
10 zapovedi
posledica Evine nespametnost
POKORA
odkrito opravičilo
nima veze z realnim svetom
obžalovanje misli, besed in dejanj
ponižnost
manipulacija vernikov
par molitvic
zadoščevanje pravice
trden sklep o poboljšanju
sprenevedanje
odkupiti se za greh

-

SPOVEDNIK
ne obsoja
nima zveze z mojim odnosom z Bogom
apostolski naslednik
grešnik, ki ne more podeliti odveze
služabnik zakramenta spovedi
osebni svetovalec
ne pozna življenjskih preizkušenj
vdira v zasebnost
sprejme vernika z »bratsko ljubeznijo«
cerkveni nadzornik življenja v skupnosti

-

SPRAVA
pobotanje
odpuščanje
pod pogojem iskrenega obžalovanja
olajšanje
cerkvena potuha
popuščanje
posledica milosti
prepir
mir
poravnava
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