
 

 

Mystické město Boží 
 

Mystické město Boží = duše Marie Matky Boží, ve které přebývá Bůh. 

Mystické město Boží je životopis Marie Matky Boží a tím i celé Svaté rodiny.  

Do české řeči přeložil toto dílo z církevně schváleného anglického překladu v roce 1954  

Jan Cyril Řeřucha.  V současné době je text tohoto díla postupně přepracováván (úprava 

slovosledu, modernizace některých výrazů, oprava některých špatně přeložených míst, 

zvětšení věrnosti vůči anglickému překladu, úprava biblických textů podle Jeruzalémské 

bible, oprava mnoha špatných odkazů na biblické texty) a vydáván. 

 

1. svazek Početí 

 

Popisuje události od úmyslu Boha stvořit svět až po zasnoubení Marie 

svatému Josefovi. Ústředním tématem je početí a narození Panny Marie, 

přičemž je zde její neposkvrněné početí popsáno asi 200 let před tím, 

než naše Církev tento fakt přijala jako dogma. Je zde popsána také 

vzpoura andělů proti Bohu. Text tohoto svazku je právě přepracováván 

s tím, že by mohl být text předán ke korekturám někdy koncem roku 

2017. 

 

 

 

2. svazek Vtělení 

 

Popisuje události od seznámení Panny Marie s tajemstvím Vtělení až po 

návrat Svaté rodiny z Egypta do Nazareta. Ústředním tématem jsou 

vánoční události. Je zde popsáno zvěstování Panně Marii, početí Krista, 

návštěva Alžběty, úvahy Josefa při pohledu na těhotnou snoubenku, 

cesta Josefa a Marie do Betléma, zrození Krista, návštěva tří králů, sen 

Josefa a útěk do Egypta, působení a život svaté rodiny v Egyptě. Tento 

svazek obsahuje také úžasnou studii ďábelského pokoušení, kterému 

byla Marie vystavena, a kterému jsme každodenně vystavováni i my. 

Text tohoto svazku je přepracován a probíhají přípravy na jeho vydání před Vánocemi 2016. 

 

 

 



 

 

3. svazek Probodení 

 

Popisuje události od 12. Roku Krista až po jeho Nanebevstoupení. 

Centrálním dějem jsou velikonoční události. Je zde popsán život Svaté 

rodiny po návratu do Nazareta, Jejich popis je velice detailní a barvitý, 

takže není divu, že i v této knize hledal Mel Gibson inspiraci pro 

natočení filmu Umučení Krista. Podobně jako tento film, není ani tato 

kniha lehce stravitelná, můžete se však dozvědět, že se Kristus Marii a 

Josefovi ve dvanácti letech vlastně neztratil, můžete si přečíst, o čem 

si s učenci v chrámě, než ho Marie s Josefem nalezli, povídali, můžete 

se dozvědět něco víc o Janu Křtitelovi, Josefovi, apoštolech, kajícím lotrovi, římském vojáku 

Longinovi, který probodl Kristovi na kříži bok, můžete si udělat představu o pravých 

motivech chování Jidáše, dozvíte se o závěti, kterou Kristus při ukřižování ustanovil, 

obdržíte výklad posledních sedmi Kristových slov. Především se však dozvíte velice mnoho o 

Marii matce Boží, která se zásadním způsobem podílela na díle spásy. 

 

 

4. svazek Korunování 

 

Popisuje události od seslání Ducha svatého až po Nanebevzetí Panny 

Marie. Hlavním tématem je život prvotní Církve, její růst, působení 

apoštolů, pronásledování církve, obrácení apoštola Pavla, 

evangelizační úsilí, mučednická smrt svatého Jakuba, působení Marie 

v Efezu, souboj Marie s démony, smrt Marie, její Nanebevzetí a 

Korunování. Skutečnost, že byla Panna Maria vzata do nebe s tělem i 

duší je zde popsána zhruba 300 let před tím, než tento fakt přijala 

naše Církev. 

 

 

Doporučení 

 

Kniha má církevní schválení a byla doporučena k četbě několika papeži, mnoha biskupy a 

učenci naší Církve. Mystické město Boží četl i svatý Vincenc Pallotti, který se vyjadřoval 

v tom duchu, že je náš život příliš krátký na to, abychom četli dobré knihy, proto že je třeba 

číst jen ty nejlepší. 

 

 



 

Marie z Agredy – autorka díla 
 

 
 

Marie z Agredy je nyní uložena v rakvi v klášteře, který založila († 1665) 

 

Narození a význam autorky předpověděla již španělská mystička a první žena s titulem 

učitelka církve, svatá Terezie z Avily, když v Agredě pronesla prorocká slova: „Agreda, tato 

Boží zahrada, přinese svaté církvi voňavou růži.“ Autorka Mystického města Božího, Marie, 

žila ve španělské Agredě v letech 1602 až 1665. Po tom, co otec i její dva bratři odešli do 

kláštera sv. Antonína v Naldě, proměnila s pomocí své matky domov na klášter, kde byla 

roku 1627 zvolena matkou představenou. Na příkaz zpovědníka začala neochotně roku 

1637 sepisovat na základě mystických zjevení první verzi Mystického města Božího, ve 

kterém chronologicky popsala životní příběh Marie matky Boží. Marie z Agredy dlouho 

příkazu zpovědníka vzdorovala, protože se necítila být takového úkolu hodna. Tak se stalo, 

že z popudu jiného, hostujícího zpovědníka již hotové dílo s radostí spálila. Její stálý 

zpovědník jí však znovu přikázal dílo sepsat, takže byla Marie nucena během pěti let (1655 – 

1660) sepsat druhou verzi tohoto díla. Marie z Agredy má v současnosti titul ctihodná, 

přičemž její velký ctitel svatý papež Jan Pavel II. inicioval již v pořadí třetí pokus o její 

blahořečení. Marie z Agredy patří k asi 250 příslušníkům naší církve, jejichž těla po smrti 

nepodléhají rozkladnému procesu.  


