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Jakub Starší
Jméno
Jméno pocházející z hebrejštiny znamená „Zachycující se za patu“

Co o něm víme z Nového zákona
Bratr apoštola Jana a syn Zebedea, původním povoláním rybář
u Genezaretského jezera. (Mt 4,18-22, Mk 1,19-20, Lk 5,10)
Spolu s bratrem byl velmi horlivý, proto byli oba označování jako „Synové
hromu“. (Mk 3,17)
Spolu s bratrem chtěl sedět po pravici a levici Ježíšově v jeho království.
(Mt 20,20-24; Mk 10,35-40)
Popraven Herodem Agripou I. nejpozději r. 44 v Jeruzalémě (Sk 12,2)

Co o něm říká tradice a legendy
Podle tradice autor Listu Jakubova.
Podle legend hlásal evangelium na Pyrenejském poloostrově, ale téměř
neúspěšně. Chtěl se proto vrátit do Palestiny. Ukázala se mu však Panna
Maria a slíbila, že zde bude navěky uctívána. Jakub na onom místě
vybudoval kapli, která se nazývá Santa Capilla. Poté se vrátil do vlasti, kde
podstoupil mučednickou smrt. Jeho tělo naložili učedníci do loďky a
pustili na moře, aby nebylo zneuctěno. Andělé pak vedli loďku celým
Středozemním mořem až na španělské pobřeží v Galicii u městečka
Padrón. Tam tělo údajně našli Jakubovi španělští učedníci a přenesli je na
místo, kde dnes stojí Santiago da Compostella.

Atribut
Raným atributem je kniha či svitek evangelia. Později se objevuje téměř
vždy jako poutník s holí, kloboukem, brašnou a mušlí hřebenatkou. Na
některých zobrazeních jsou také poukazy na jeho mučednictví (atribut
meče).
Původ atributu mušle pochází z legendy, podle které „portugalský rytíř

stál v blízkosti přístaviště, kde stála loď, která přivezla ostatky svatého
Jakuba do Španělska. Když jeho kůň viděl podivuhodný a světlý třpyt,
který dopadal z hvězd na apoštola, byl z pohledu tak vyděšený, že skočil
do vody a vzal s sebou do hlubin i rytíře. Rytíř byl zachráněn a vytažen na
palubu. Zachránci plni úžasu viděli, že jeho tělo bylo zcela pokryto
svatojakubskými mušlemi.“ Mušle se pak stala i odznakem poutníků ke
hrobu apoštola Jakuba.
© PS AP – KVN, 2017

© PS AP – KVN, 2018

Bratr apoštola Jana a syn Zebedea,
původním povoláním rybář
u Genezaretského jezera.
Spolu s bratrem byl velmi horlivý,
proto byli oba označování jako
„Synové hromu“.
Spolu s bratrem chtěl sedět po
pravici a levici Ježíšově v jeho
království.
Popraven Herodem Agripou I.
nejpozději r. 44 v Jeruzalémě

JAKUB STARŠÍ

JAKUB STARŠÍ

JAKUB STARŠÍ

© PS AP – KVN, 2017

Mt 4,18-22, Mk 1,19-20, Lk 5,10

Mk 3,17

Mt 20,20-24; Mk 10,35-40

Sk 12,2

