
      Těla a Krve Páně 

Dt 8,2-3.14-16 
1Kor 10,16-17 
Jan 6,51-58 

… není to účast v Kristově těle? 

1Kor 10,16 

Ludwig Feuerbach měl paradoxně pravdu: „Člověk je to, co jí.“ Jenže tenhle materialisticko - ateistický filozof tím chtěl vyjádřit, že 
člověk není nic jiného než tělo, že jeho jedinou hybnou silou je egoismus a náboženství je jen plodem tohoto jeho sobectví a Bůh pak 
výmyslem, do něhož si člověk projektuje své touhy po štěstí, své ideály, které sám není s to uskutečnit. Aniž by to ale Feuerbach chtěl, 
dal nám tak výborný klíč k uchopení dnešní slavnosti, k uchopení daru eucharistie: Člověk je to, co jí; člověk je tělo Kristovo! 
 

A „těla Kristova“ jsou, pokud to tak mohu vyjádřit, tři… „První“ tělo Kristovo je plodem té neskutečné novinky, které křesťanství přines-
lo, plodem vtělení: Bůh se stal člověkem, tělem! Stal se tělem, které se narodilo z Panny Marie, přes třicet let žilo spolu s námi na této 
zemi a na konec bylo z lásky k Otci a k člověku ukřižováno. A toto Kristovo tělo se pro nás stalo kouskem chleba, skutečným pokrmem na 
cestu. Je Kristovým tělem, které tomu, kdo ho jí, dává život věčný (srv.: Jan 6,54), stalo se eucharistií, „druhým“ Kristovým tělem. A 
svatý Pavel dnes říká, že toto Kristovo „druhé“ tělo, „tento chléb, který lámeme, je κοινωνία (koinonia), účast v Kristově těle“ (1Kor 
10,16). Ale naše přeložená „účast“ je málo, je opravdu moc málo! Řecké κοινωνία, latinské communio je mnohem víc: je to společen-
ství, je to sdílení, je to podíl, je to sounáležitost, je to vztah, který maminka zakouší, když svému miminku říká: „Já bych tě láskou snad 
snědla.“ Takový vztah blízkosti je mezi mnou a eucharistií, mezi Kristovým tělem a mým tělem, stávám se tím, co jím. A ty ved le mě, 
který přijímáš Kristovo tělo v eucharistii, se také stáváš tím, co jíš. Svatý Pavel říká: „Protože je to jeden chléb, tvoříme jedno tělo, i 
když je nás mnoho, neboť všichni máme účast na jednom chlebě“ (1Kor 10,17). Stáváme se tedy všichni tím, co jíme: „třetím“ tělem 
Kristovým, Církví. Církev se rodí z eucharistie, jak často říká Benedikt XVI. A toto Kristovo tajemné tělo je stejně skutečné jako jeho tě-
lo, které chodilo po této zemi, a jako jeho tělo reálně přítomné v Nejsvětější svátosti. 
 

A je velmi důležité, abychom tento propletenec „tří těl Kristových“ měli při dnešní slavnosti na mysli. Je bohužel příznačné, že nám 
chybí slovo pro κοινωνία, pro communio. Jiné národy „nechodí k přijímání“, ale „dělají communio“! Pokaždé, když stojím v řadě na při-
jímání, „dělám communio“, vytváří se to nejhlubší společenství mezi mnou a Kristovým tělem, ve všech jeho významech! Když tedy od-
povídám „amen“, přijímám do svého života Tělo Kristovo, tedy nejen Ježíše, ale i všechny bratry a sestry, které se mnou jeho tělo tvoří. 
. 

 

„Vím, že nebudu dělat nic mimořádného, ale mše je tak mimořádnou věcí, že vynahradí úplně všechno.“  

o. Mario Borzaga, omi 


