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34. 

Balzam milosrdenstva 

 
SVÄTÝ OTEC 

„V každej situácii je dôležité použiť balzam milosrdenstva, aby sme zmiernili rany a dali ľuďom 

pocítiť, že sú prijatí, a zároveň rešpektovali pravdu. Je potrebné učiť sa odpúšťať, chápať, 

dúfať.“ 

 

Práve milosrdná láska by mala byť „prístupom, ktorý musí prevládať v Cirkvi, a viesť 

nás k tomu, aby sme mohli „otvoriť srdcia tým, ktorí žijú na tých najodľahlejších 

existenciálnych perifériách“. (AL 312) 

„ ,Cestou Cirkvi je nikoho naveky neodsudzovať; vylievať Božie milosrdenstvo na ľudí, 

ktorí oň prosia s úprimným srdcom...ʻ Preto ,sa treba vyhnúť súdom, ktoré neberú do 

úvahy zložitosť rozličných situácií; a je nevyhnutné byť pozorní na to, ako ľudia 

prežívajú utrpenie kvôli svojmu stavu“. (AL 296) 

„Pastieri, ktorí predkladajú veriacim úplný ideál evanjelia a učenie Cirkvi, im musia 

pomáhať zaobchádzať so slabými so súcitom a vyhýbať sa zhoršovaniu alebo 

neprimerane prísnym či unáhleným súdom. Samotné evanjelium nás žiada nesúdiť 

a neodsudzovať.“ (AL 308). 

Pozvanie k zamysleniu: 

 Je v mojom okolí, v mojom živote niekto konkrétny, voči komu – ako Pán žiada – mám 

použiť balzam milosrdenstva? 

 

Dynamika rodiny: 

 „Odpúšťať, chápať, dúfať“: každý člen rodiny sa môže podeliť s tým, že niečo odpustil 

alebo s tým, čo mu bolo odpustené v týchto dňoch; ako bol schopný pochopiť iných 

alebo v čom sa cítil pochopený; v akej chvíli dôveroval Bohu. 

Dynamika spoločenstva alebo skupiny: 

 Pripravme si spoločné modlitby veriacich (prosby), ktoré sa potom môžu čítať počas 

svätej omše: 

- Pane, nauč nás odpúšťať... 

- Pane, nauč nás chápať... 

- Pane, nauč nás dúfať... 
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Modlitba 

Pane Ježišu, 

pomôž nám veriť v lásku 

aj v čase skúšok. 

Pomôž nám, aby sme sa nikdy nevzdávali 

a zápasili o našu rodinu, 

aj vtedy, keď nás konflikty nútia nás trpieť, 

a keď sa nám odpustenie zdá ťažké, 

vzdialené alebo nedosiahnuteľné. 

 

S Tebou nič nie je nemožné: 

tvoje milosrdenstvo nás utešuje, 

tvoje slovo nás vedie, 

tvoja prítomnosť nám dáva nádej. 

Amen. 

Pozvanie k čítaniu exhortácie Amoris 

laetitia, „Sprevádzať krehkosť“ 

body 291 – 312 
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