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Během svého veřejného půso-
bení Kristus často svým učed-
níkům připomínal, že přijme 

zcela nové tělo. Nebude to přirozené tě-
lo, jaké přijal z Marie Panny. Toto tělo je 
nyní oslavené po Boží pravici. Nebude to 
ani právnická osoba jako nějaké sociální 
sdružení, které vzniká z vůle lidí. Bude to 
spíše nové tělo, které mu náleží skrze jeho 
božského Ducha, kterého sešle po svém 
nanebevstoupení. Ježíš oznámil učední-
kům, jakého druhu bude toto jeho tělo. 
Bude se vyznačovat sedmi znaky:

1) Jestliže se lidé budou chtít stát údy 
tohoto těla, musí se do tohoto těla, jak Je-
žíš říká, znovu narodit. Toto narození se 
neuskuteční v lůně matky, protože to plo-
dí děti Adamovy. Kdo se chce stát údem 
nového Těla, musí se znovu narodit skr-
ze vodu a Ducha Svatého. Tak se z člo-
věka stává Boží dítě.

2) Jednota mezi ním a tímto novým 
tělem nespočívá ve zpěvu hymnů k jeho 
poctě, ani v dobročinných večírcích nebo 
rozhlasových a televizních vysíláních, ný-
brž v účasti na jeho životě: „Já jsem vinný 
kmen, vy jste ratolesti. Kdo zůstává ve mně 
a já v něm, ten nese hojné ovoce.“ (Jan 15,5)

3) Jeho nové tělo je jako všechny ži-
vé věci zde na zemi: je nejdříve malé jako 
hořčičné semeno. Ale poroste až do konce 
světa: „Nejdříve stéblo, pak klas, pak zralé 
zrno v klasu.“ (Mk 4,28)

4) Dům vyrůstá zvenčí dovnitř tím, že 
se klade kámen ke kameni. Lidské orga-
nizace rostou s počtem svých členů, totiž 
od periferie ke středu. Jeho tělo na opak 
se utváří zevnitř navenek. Stejně jako plod 
v matčině lůně. Tak jako on přijal život od 
Otce, přijme věřící život od něho.

„Aby všichni byli jedno jako ty, Otče, ve 
mně a já v tobě.“ (Jan 17,21)

5) Pán ujišťuje, že bude mít jen jedno 
jediné tělo. Byla by to duchovní zrůda, 
kdyby měl mít více těl nebo tucet hlav. 
Aby uchoval své tělo jako jedno, bude mít 
jen jednoho pastýře, který je určen k to-
mu, aby pásl ovce a beránky.

„Bude jedno stádo, jeden pastýř.“ (Jan 
10,16)

6) Jeho nové tělo, jak říká, se před lid-
mi ukáže až po seslání Ducha pravdy: „Ode-
jdu-li, pošlu ho k vám.“ (Jan 16,7)

něk, ale na základě jediné duše, která je 
oživuje, tvoří jedno tělo, tak jako má jed-
nu viditelnou hlavu, která je řídí, jako je 
ovládá neviditelný rozum, tak je tomu 
i s tímto Kristovým tělem: Sestává z mi-
lionů a milionů lidí, kteří byli skrze křest 
do něho vtěleni, a přece tvoří jedno tělo, 
které oživuje jeden jediný Duch, řídí jej 
jedna jediná viditelná hlava a vede nevi-
ditelný rozum neboli Hlava, totiž Kristus 
zmrtvýchvstalý.

Mystické Tělo  
je dále žijící Kristus

Pavel si byl této pravdy plně vědom. 
Snad na zemi nežil ještě nikdo, kdo by 
Ježíše viděl tak, jak jej viděl Šavel. Ce-
lá prvotní církev prosila naléhavě Boha, 
aby poslal někoho, kdo by udělal konec 
Šavlovu řádění. Bůh vyslyšel jejich volá-
ní. Poslal Pavla, aby Šavlovi odpověděl.(1) 
Jednoho dne táhl tento pronásledovatel 
křesťanů plný nenávisti do Damašku, aby 
tam pozajímal živé údy mystického Kris-
tova Těla a v poutech je přivedl do Jeru-
zaléma. To se přihodilo jen několik let po 
nanebevstoupení Ježíšově, když Ježíš byl 
již oslaven v nebi. Náhle zaplavilo Šavla 
jasné světlo, srazilo jej k zemi. Jako hukot 
moře zazněl k němu hlas: „Šavle, Šavle, 
proč mě pronásleduješ?“ (Sk 9,4)

Nic ležící na zemi se odvážilo ze-
ptat: „Pane, kdo jsi ty?“ A hlas odpově-
děl: „Já jsem Ježíš, kterého ty pronásledu-
ješ.“ (Sk 9,5)

Jak mohl Šavel pronásledovat našeho 
Pána, který byl již v nebi? Proč řekl hlas 
z nebe: „Šavle, proč mě pronásleduješ?“ 
Jestliže ti někdo šlápne na nohu, nestě-
žuje si hlava, protože noha je údem tvé-
ho těla? Náš Vykupitel tedy řekl jinými 
slovy: Šavle, biješ mé tělo, a proto biješ 
mne. Když bylo pronásledováno Kristo-
vo Tělo, pozvedla sama neviditelná Hlava, 
sám Kristus, svůj hlas, aby je proti tomu 
bránila. Mystické Tělo tedy nestojí me-
zi Kristem a jednotlivými lidmi, tak jako 
nestálo jeho přirozené tělo mezi Magda-
lénou a jeho odpuštěním. Během svého 
pozemského života přicházel k lidem ve 
svém lidském těle. Ve svém mystickém 
Těle přichází k lidem skrze svoji Církev.

Ježíš žije, řídí, učí, posvěcuje, světí 
stejně jako kdysi v Judeji a Galileji. Je-
ho mystické Tělo, jeho Církev, obsáhla 
všechny části římské světové říše ještě 

Mystické Tělo Kristovo

Biskup Fulton J. Sheen (1895–1979)

Všechno, co bylo 24 hodin před seslá-
ním Ducha Svatého, a všechno, co vzniklo 
až o 24 hodin později, mohla být jen lid-
ská organizace. Taková může mít jen lid-
ského ducha, nikoliv však Ducha Božího.

7) Ta nejnápadnější poznámka, kterou 
udělal o svém těle, je ta, že svět je bude 
stejně nenávidět, jako nenáviděl jeho. Svět 
miluje všechno, co je světské. Ale to, co 
je Boží, nenávidí: „Protože … já jsem vás 
ze světa vyvolil, proto vás svět nenávidí.“ 
(Jan 15,19)

Jádrem jeho nového mystického těla 
jsou jeho apoštolové. Tvoří jakoby surový 
materiál, do kterého sešle svého Ducha, 
aby z nich učinil pokračování svého ži-
votného JÁ. Po jeho nanebevstoupení bu-
dou představovat jeho zástupce. Jim svěřil 
přednostní právo hlásat radostnou zvěst. 
Toto nové tělo, jehož jsou zárodkem, bude 
po staletí jeho stále žijící osobností. Apoš-
tolové sami nemohou Církvi předat bož-
ský život, tak jako chemikové nemohou 
sestrojit lidské tělo. Potřebují k tomu ne-
viditelného božského Ducha, který uči-
nil z jejich viditelných přirozeností jedno 
srdce a jednu mysl. Desátý den po nane-
bevstoupení seslal oslavený Spasitel své-
ho Ducha nikoliv ve formě nějaké knihy, 
nýbrž jako živé ohnivé jazyky. Jako buň-
ky v jednom těle formují nový lidský ži-
vot, jakmile Bůh vloží do tohoto zárodku 
duši, tak se apoštolové zjevují jako vidi-
telné Kristovo tělo, když na ně sestoupil 
Duch Svatý. Mystické Tělo Kristovo ne-
boli Církev je podle tradice a podle Pís-
ma celý Kristus nebo také plnost Krista. 
Nové tělo se veřejně představuje lidem, 
tak jako Boží Syn vystoupil z Mariina lů-
na, kde zastíněním Ducha Svatého přijal 
lidskou přirozenost, tak přijal o Letnicích 
z lůna lidstva skrze zastínění Ducha Sva-
tého mystické tělo. Tak jako ON kdysi skr-
ze své lidské tělo učil, posvěcoval a řídil, 
tak nyní pokračuje skrze jiné lidské při-
rozenosti, které tvoří jeho Církev, v uče-
ní, vedení, posvěcování a svěcení.

Protože toto Tělo není fyzické jako ně-
jakého člověka, není něčím jako zájmový 
klub, nýbrž je nebeské a duchovní povahy 
na základě Ducha, který z něho činí Tě-
lo, které je nazýváno mystické. Jako lid-
ské tělo sestává z milionů a milionů bu-
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dříve, než bylo sepsáno evangelium. No-
vý zákon vyrůstal z Církve, nikoliv Cír-
kev z Nového zákona.

Čtyři poznávací znamení

Toto Tělo má čtyři poznávací zname-
ní života:

1) Má jednotu; má jedinou duši oživo-
vanou skrze svého jediného Ducha, let-
niční Dar Otce. Jednota učení a autority 
je středobodem její síly, která chrání ži-
vot jediné Církve.

2) Toto tělo má katolicitu, síla vycháze-
jící z tohoto středobodu umožňuje Círk-
vi, aby se rozšířila a přinesla spásu všem 
lidem bez rozdílu rasy a barvy kůže a při-
jala je za své údy.

3) Má svatost jako své třetí poznávací 
znamení. Musí totiž splňovat jednu pod-
mínku: musí se uchovávat zdravá, čistá 
a svobodná od nákazy bludů a rozkolů. 
Tato svatost se nenachází v každém jed-
notlivém členu, nýbrž v Církvi jako cel-
ku. A protože Duch Svatý je duší Církve, 
proto může být božským nástrojem pro 
posvěcení duší. Sluneční světlo se nepo-
skvrní, ani když prochází ušpiněnými ok-
ny. Stejně tak neztrácejí posvátné svátosti 
svou sílu, ani když jimi posluhují poskvr-
něné lidské nástroje.

4) Konečně má apoštolskost. V bio-
logii platí zásada: „Omne vivum ex vivo 
– všechno živé pochází ze živého.“ Mys-
tické Tělo je proto apoštolské, že – jak 
dokládají dějiny – je zakořeněno v Kris-
tu, a nikoliv v lidském zakladateli, kte-
rý žil později, než žil náš Pán. Z tohoto 
důvodu pokládala prvotní církev za ne-
zbytné vybrat ihned místo zrádce jiného 
nástupce, který byl bezpodmínečně svěd-
kem zmrtvýchvstání a doprovázel apošto-
ly, který, když Kristus přišel a odcházel, 
patřil k jeho kruhu od Janova křtu až po 
nanebevstoupení, který byl svědkem jeho 
zmrtvýchvstání (srov. Sk 1,21–22).

Tak má Kristus, který se „vyslovil“ 
svým vtělením, od Letnic opět svou „pl-
nost“ a svou dokonalost. Ponížení je jen 
jedna stránka jeho bytí; druhou stránkou 
je jeho dokonalost a jeho bytí v Nevěstě, 
jeho mystickém Těle neboli Církvi, kte-
rá je pokračováním jeho života.

A tak Spasitel stále kráčí po této zemi 
ve svém mystickém Těle, jako kdysi krá-
čel ve svém přirozeném těle. Radostná 
zvěst je prehistorií Církve, tak jako ona 

sama je jeho historií. I dnes je v útulcích 
tak málo místa jako kdysi v Betlémě. Po-
vstávají noví Herodové, tu se sovětskými, 
tu s čínskými a jinými jmény a pronásle-
dují jej s mečem v ruce. Jiní Satanové po-
vstávají a pokoušejí jej, aby se laciným 
způsobem vyhýbal kříži a umrtvování 
a opíral se o oblíbenost u lidových mas. 
Přicházejí Květnové neděle s velkým já-
savým voláním, ale ty jsou jen předehrou 
Velkých pátků. Jsou tu stále nové žaloby, 
nezřídka přednášené náboženskými před-
staviteli: Je nepřítelem císaře, nepřítelem 
vlasti, pobuřuje lid. Vnější nepřátelé jej 
kamenují, vnitřní falešní bratři jej napa-
dají. Nechybí jidášských povah, které se 
nazývají apoštoly, které jej zrazují a vy-
dávají nepříteli. Někteří jeho učedníci, 
kteří se dříve holedbali jeho jménem, už 
s ním nechodí, protože jeho učení, jme-
novitě učení o nebeském Chlebě, jim při-
padá příliš „tvrdé“.

Ale jako po smrti následuje zmrtvých-
vstání, tak i mystické Tělo tisíckrát v prů-
běhu dějin bude umírat a tisíckrát vstávat 
z mrtvých. A nakonec všechno, co by-
lo předpovězeno o Abrahámovi a Jeru-
zalému, stane se duchovní skutečností, 
že totiž jeho mystické Tělo bude oslave-
no jako kdysi jeho tělo přirozené, jak to 

Biskup Fulton J. Sheen

popisuje apoštol Jan: „Zbabělci, odpadlí-
ci, nečistí, vrazi, smilníci, čaroději, modláři 
a všichni lháři dostanou svůj díl v tom mo-
čálu, kde hoří oheň a síra – to je ta druhá 
smrt.“ A Církev?

„»Pojď, ukážu ti nevěstu, choť Beránko-
vu!« Přenesl mě v duchu na velikou a vyso-
kou horu a ukázal mi svaté město Jeruza-
lém, jak sestupuje od Boha... Chrám jsem 
v něm neviděl, neboť Pán Bůh, vševládný 
Beránek, je jeho chrám. A toto město ne-
má zapotřebí ani slunce, ani měsíce, aby 
ho osvětlovaly, protože ho ozařuje Boží ve-
lebnost. Jeho světlem je Beránek. Národy 
půjdou v jeho světle, pozemští králové při-
nesou do něho svoji slávu. Jeho brány ne-
budou ve dne zavřeny, noc tam totiž vů-
bec není. Slávu a bohatství národů nesou 
do něho... Amen. Přijď, Pane Ježíši! Milost 
Pána Ježíše buď se všemi svatými. Amen.“ 
(Zj 21,9–10.22–26; 22,20–21)

Zdroj: Archiv Světla  
(Redakčně upraveno)

Poznámky:

 (1) Autor zde symbolicky vyjadřuje, že se z pro-
následovatele Šavla zázračným zásahem 
vzkříšeného Krista stává velký obhájce jeho 
Církve, Pavel. [pozn. red.]
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DNESKA BY TO ŠLO…
Filip M. A. Stajner • Sestavily a poznámkami opatřily 
PhDr. Jana Langerová a Ing. Jaromíra Machovcová

Otec Filip Maria Antonín Stajner (1964–2021) byl římsko-
katolický kněz, který posledních dvacet let svého života pro-
žil s těžkou nemocí ALS, na niž se zpravidla umírá do několi-
ka měsíců nebo do pár let. Navzdory tomu po sobě zanechal 
rozsáhlé překladatelské, duchovní i literární dílo. „Dneska 
by to šlo...“ říkával otec Filip o prvních sobotách. A dovedl 
si představit, že v takový den by pod ochranou Panny Marie 
mohl přejít na druhý břeh bytí, do Boží náruče. Toto přání se 
mu splnilo v sobotu 1. května 2021. Osob-
nost otce Filipa přibližují v této knize četná 
svědectví jeho blízkých přátel i duchovních 
dětí. Odpověď můžeme hledat i v mnoha je-
ho textech, jimiž se jako zlatá nit vine tou-
ha sdělit všem, že Bůh je Láska.

Martin Leschinger – FLÉTNA  
Váz., 150x215 mm, 336 stran, 325 Kč

VŠECHNO MOHU...  
• FILIPSKÝM 4,13
Pavel Dokládal • Epilog Hana Frančáková 
Redakce Martin Leschinger, Marcela 
Macháčková, Hana Frančáková

Životní vzpomínky Mons. Pavla Dokláda-
la, zakladatele Fatimského apoštolátu v Čes-

ké republice. Mládí, kněžské začátky, pronásledování od StB, 
roky ve Šlapanicích, Třebíči, počátky mariánské spirituality, 
Koclířov… Celou knihou se jako zlatá nit vinou slova sv. Pavla: 
„Všechno mohu v tom, který mi dává sílu.“ (Flp 4,13) Kniha 

je nejen osobním svědectvím, ale též pomyslnou kronikou čes-
ké katolické církve za posledních několik desítek let a vrcholí 
třemi ústředními tématy: Eucharistie, Panna Maria a Církev.

Martin Leschinger – FLÉTNA  
Váz., 115x215 mm, křídový papír, 288 stran, 295 Kč

DUCHOVNÍ DOPROVÁZENÍ PODLE 
SVATÉHO JANA, MILOVANÉHO 
UČEDNÍKA
Patrick Crasta OFMCap • Překlad 
Jana Ungerová • Úvodní slovo br. Radek 
Navrátil OFMCap • Předmluva Jossy 
Fernandes OFMCap

Kniha je určena všem, kdo se podílejí na duchovním vedení 
druhých. Autor, indický kapucín, říká, že duchovní doprová-
zení je společnou cestou, na níž skrze dávání dostáváme. Po-
máháme doprovázenému a sami tak nalézáme pomoc. Duch 
Svatý, který mluví k doprovázenému skrze doprovázejícího, 
mluví skrze doprovázeného i k nám.

Martin Leschinger – FLÉTNA • Brož., A5, 160 stran, 195 Kč

BUĎ KRISTOVÝM SVĚDKEM!
Marián Kuffa • Texty přeložil a poskládal Martin 
Leschinger

Tato kniha je přepsaným výběrem mluvené-
ho slova slovenského kněze P. Mariána Kuffy, 
v němž se obrací především k otcům a matkám, 
kteří mají ve svých rukou budoucnost svých dě-
tí a celých národů.

Martin Leschinger – FLÉTNA  
Brož., 110x189 mm, 112 stran, 125 Kč
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