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SKUTKY 

DUCHOVNÉHO MILOSRDENSTVA 
 

2. časť 
 
Pokračujeme vo vysvetľovaní skutkov duchovného 
milosrdenstva. 
 
4. Tešiť zarmútených. 

Tešiť zarmútených môžeme tak, že im prejavujeme 
srdečný súcit, podávame príčiny k úteche alebo im 
pomáhame v núdzi. Prejavenie súcitu v nešťastí sa nazýva 
vyjadrením sústrasti. 

Príčiny k úteche, aké ľuďom môžeme dať sú rozličné: 
Chudobných a nešťastných tešíme poukazovaním na Božiu 
prozreteľnosť a na nebeskú blaženosť, hriešnikov 
poukazovaním na Božie milosrdenstvo a pod. 
 
„Kto teší zarmútených, koná podobný skutok, ako ten, čo 

opatruje chorých“ (Sv. Gregor Veľký). 
 
„Veľkou potechou pre smutného je, ak len má niekoho, kto s 

ním cíti srdečný súcit“ (Sv. Ambróz). 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5. Trpezlivo znášať krivdu. 

Ak trpezlivo znášame krivdu, osožíme nielen sebe, ale aj 
blížnemu: zdržujeme ho totiž od väčšej neláskavosti a 
privedieme ho ľahšie k tomu, aby svoju krivdu uznal. Nič 
nestratíme, keď trpezlivo znášame krivdu. Lebo naša ne-
vinnosť vyjde raz na svetlo a potom za svoju trpezlivosť 
prijmeme veľkú odmenu. 

 
Ale máme sa brániť proti krivde, ak by trpezlivé 

znášanie krivdy prinieslo skôr škodu, nes osoh. Malú urážku si 
nemáme povšimnúť, no proti výčitke ťažkého zločinu sa máme 
brániť. Stredná cesta vo všetkom je najlepšia. 
 
6. Odpúšťať ubližujúcim. 

Že odpúšťame ubližujúcim ukazujeme tým, že sa 
nepomstíme, ale s nimi zachádzame vľúdne a podľa možnosti 
im robíme dobro. Ak radi odpúšťame tomu, kto nás urazil, aj 
Boh nám odpustí naše hriechy. 

7. Modliť sa za živých a mŕtvych. 
Modlitba za živých a mŕtvych je Bohu veľmi príjemná. 

Táto modlitba osoží súčasne im aj nám. Nadovšetko Boh chce, 
aby sme sa modlili za svojich rodičov a tých, čo nám robia 
dobre, ďalej za pápeža, biskupa a duchovného pastiera - 
farára, konečne i za svojich nepriateľov. 
 
„Modlitba za iných rozmnožuje naše zásluhy“ (Sv. František 
Saleský). Modlitba nám priťahuje aj Božie požehnanie. 
 

Lenže modlitba za iných nemá vždy hneď svoj účinok. 
Keď si sv. Gertrúda sťažovala, že na ľuďoch, za ktorých sa 
modlila, nevidela nijaké polepšenie, povedal jej Kristus: „Ani 

jedna verná modlitba neostane bez následku, hoci spôsob, akým 

sa javí ten následok, ostane človeku skrytým“. 
 

 


