
 

 
Záhorská Ves-Suchohrad 

 
 

SKUTKY 

TELESNÉHO MILOSRDENSTVA 
 
Sú telesné a duchovné skutky milosrdenstva, podľa toho či 
blížnym svojim pomáhame v telesných a či v duchovných 
potrebách. 
 
1. Dávať jesť hladným. 
Sv. Alžbeta, , počas hladu v roku 1215 darovala celú zásobu 
obilia; sv. Ľudovít, francúzsky kráľ, dával jesť denne 120 až 
200 chudobným, neraz ich aj obsluhoval. 
 
2. Dávať piť smädným. 
Samaritánka pri Jakubovej studni dala piť Spasiteľovi. Pán 
Ježiš povedal, že nebude zabudnutý aj pohár vody podaný 
v Kristovom mene. 
 
3. Prichýliť pocestných. 
K pohostinstvu nás povzbudzuje sv. Pavol, keď píše: 
„Nezabúdajte na pohostinnosť, lebo niektorí takto prijali ako 

hostí anjelov, a ani o tom nevedeli“ (List Hebrejom). Abrahám 
a Lót mali šťastie pohostiť anjelov v ľudskej podobe. 
Milosrdný Samaritán zaviedol zraneného do domu. 
 



4. Odievať nahých. 
Sv. Martin dal v meste Amiens jednému chudobnému polovicu 
svojho plášťa (v roku 333). Aj vianočné dary pre chudobné 
deti, alebo deti v detských domovoch sú skutok milosrdenstva. 
 
5. Navštevovať chorých. 
Navštevovanie chorých je len vtedy skutok milosrdenstva, keď 
sa koná preto, aby sme pomáhali duši alebo telu chorého. Sv. 
Alojz v Ríme slúžil chorým počas moru. Chorých opatrovali aj: 
sv. Ján z Boha a rehoľa ním založená pod menom „Milosrdní 

bratia“, sv. Vincent z Pauly a ním založená rehoľa „Milosrdných 

sestier“. Obetovanie sa katolíckych kňazov pri navštevovaní 
chorých, zvlášť počas nákazlivých chorôb je skutok 
milosrdenstva. 
 
6. Poskytovať pomoc väzňom. 
Navštevovanie a podporovanie väzňov je záslužný skutok. 
Pomáha to ich obráteniu a navráteniu k dobrému spôsobu 
života. 
 
7. Pochovávať mŕtvych. 
Mŕtvemu preukazujeme skutok milosrdenstva, keď sa 
postaráme o jeho slušný pohreb, odprevadíme k hrobu jeho 
telo, alebo mu postavíme náhrobník. 
Tobiáš pochovával mŕtvych počas prenasledovania Židov za 
Senacheriba. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Sv. Ján z Boha opatruje chorých 

 
„Keď pochovávame mŕtvych, preukazujeme službu lásky tým, čo 

ju už nemôžu odplatiť“ (Sv. Bernardín). 
 

„Nesmieme si nevšímať tiel zomrelých, zvlášť spravodlivých, lebo 

v nich bývala nesmrteľná duša“ (Sv. Augustín). 
 

V niektorých krajoch sa uskutočňujú po pohreboch 
kary. Ak by bolo pre rodinu finančne ťažké ho 
usporiadať, je dobré rodine finančne pomôcť, aby po 
strate príbuzného nestratili aj to, čo potrebujú k životu. 

 
Okrem menovaných 7 telesných skutkov milosrdenstva sú 

ešte aj iné, napr. zachránenie života, požičiavanie peňazí (nie 
na úrok), pomáhanie v nešťastných prípadoch a pod. 
Taký skutok robia členovia hasičských spolkov, keď pri 
požiaroch pomáhajú zachraňovať životy a majetok. 


