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Apoštolové 

Plakáty s texty 

 
Obrazová pomůcka pro základní seznámení s apoštoly a základními 
informacemi o nich. 
 

 
Pomůcka obsahuje: 

- Třináct obrazových plakátů apoštolů 
- Komentář ke každému plakátu, který zahrnuje: 

o Původ jména apoštola a jeho výklad 
o Seznam epizod a zmínek o apoštolovi v Novém zákoně 
o Výběr z legend a vyprávění pocházejících z nejstarší tradice 
o Přehled zobrazování a atributů 

- Tabulku se seznamem epizod a biblickými odkazy 
- Tabulku se jmény apoštolů a obrázky příslušných atributů 

 

Pomůcku lze využít jednak k výkladu tématu za pomoci obrázku a zejména 
textu o původu jména a seznamu novozákonních epizod, a rovněž i 
k následnému opakování. Výklad lze v případě potřeby doplnit i o legendistická 
vyprávění. 
 
K opakování je určena přepracovaná tabulka, kterou lze též zalaminovat a 
rozstříhat; je možné přiřazovat jednotlivé epizody k obrázkům apoštolů, 
případně u pokročilých a starších dětí využít pouze biblické odkazy. 
 
Přiřazovací princip lze použít pro menší děti u tabulky atributů – obrázky se 
mohou přiřazovat ke jménu apoštola, případně i k plakátu. 
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Šimon Petr 

Jméno 

Hebrejské jméno Šimon znamená „Slyšící“ (Hospodinův hlas) 
Řecké (později polatinštělé) jméno Petr znamená Skála. V Janově evangeliu 
(Jan 1,42) najdeme aramejskou podobu tohoto jména Kéfas. 

Co o něm víme z Nového zákona 

Byl mladším bratrem apoštola Ondřeje a pocházeli z Betsaidy. (Jan 1,44) 
Byl ženatý, původním povoláním rybář u Genezaretského jezera. (Mt 4,18-
22, Mk 1,19-20, Lk 5,10) 
Patřil ke třem Ježíši nejbližším apoštolům spolu s Jakubem Starším a Janem 
(„sloupy církve“). Spolu se objevují při  

 Proměnění Páně (Mt 17,1-13; Mk 9,2-8; Lk 9,28-36),  

 Ježíšově modlitbě v Getsemanské zahradě (Mt 26,37; Mk 14,33) 

 Vzkříšení dcery Jairovy (Mk 5,37; Lk 8,51) 
Jako první vyznal Ježíše jako Mesiáše. (Mt 16,16; Mk 8 27-33, Jan 6,68-69) 
 
Šel za Ježíšem po vodě. (Mt 14,28-31) 
Při poslední večeři mu Ježíš umyl nohy. (Jan 13,1-20) 
Bránil Ježíše mečem v Getsemanské zahradě. (Jan 18,10) 
Po zatčení Ježíše třikrát zapřel. (Mt 26, 69-75; Mk 14,66-72; Jan 8,12-17) 
Ježíš mu odevzdal klíče od nebeského království. (Mt 16, 18-19) 
Řídil volbu nového apoštola Matěje. (Sk 1,15-26) 
Stál u vzniku církve. (Sk 2,37-47) 
Spolu s Janem uzdravili chromého u chrámové brány a svědčili o Ježíši 
lidu. (Sk 3) 
Spolu s Janem svědčili o Ježíši před veleradou. (Sk 4,1-22) 
Vynesl rozsudek nad Ananiášem a Safirou. (Sk 5,1-11) 
Spolu s Janem byl vyslán do Samaří, kde se modlili o Ducha svatého pro 
lid. (Sk 8,14-17) 
Konal zázraky v Lyddě. (Sk 9,32-42) 
Pokřtil setníka Kornélia v Cesareji. (Sk 10,23-48) 
Za pronásledování Heroda Agrippy byl uvězněn a ven se dostal zázrakem. 
(Sk 12,5-11) 
Řídil první církevní sněm v Jeruzalémě a hájil názor, že pohané nemusí 
zachovávat všechny židovské předpisy. (Sk 15,4-29) 
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Co o něm říká tradice a legendy 

Po misijní cestě do Antiochie a do Malé Asie zřejmě předsedal římské 
církevní obce. Za Neronova pronásledování byl ukřižován hlavou dolů. 
Legenda vypráví, že chtěl ze strachu před pronásledováním Řím opustit. 
Na cestě však potkal Ježíše, kterého se zeptal: „Kam jdeš, Pane?“ („Quo 
vadis, Domine?“) Ježíš mu odpověděl: „Jdu do tohoto města, abych se 
nechal ukřižovat místo tebe.“ Motiv je zpracován v románu Henryka 
Sienkiewitze „Quo vadis“ a zfilmován, místo tohoto setkání je 
připomínáno v římském kostele S. Maria delle Piante. 

Atribut  

Dva zkřížené klíče (Mt 16,19), obrácený kříž (byl ukřižován hlavou dolů), 
berla s třemi příčnými břevny (papežská), kniha (evangelium), kohout 
(symbol zapření Krista) a někdy i ryba nebo loď (symboly církve a 
křesťanství, ale i rybářství) 
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Byl mladším bratrem apoštola 
Ondřeje a pocházeli z Betsaidy. 

Jan 1,44 

Byl ženatý, původním povoláním 
rybář u Genezaretského jezera. 

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

Spolu s Jakubem Starším a Janem se 
objevují při Proměnění Páně. 

Mt 17,1-13; Mk 9,2-8; Lk 9,28-36 

Spolu s Jakubem Starším a Janem se 
objevují při Ježíšově modlitbě 
v Getsemanské zahradě. 

Mt 26,37; Mk 14,33 

Spolu s Jakubem Starším a Janem se 
objevují při vzkříšení Jairovy dcery. 

Mk 5,37; Lk 8,51 

Jako první vyznal Ježíše jako 
Mesiáše. 

Mt 16,16; Mk 8 27-33, Jan 6,68-69 

Ježíš mu odevzdal klíče od 
nebeského království. 

Mt 16, 18-19 

Šel za Ježíšem po vodě. Mt 14,28-31 

Při poslední večeři mu Ježíš umyl 
nohy. 

Jan 13,1-20 

Bránil Ježíše mečem v Getsemanské 
zahradě. 

Jan 18,10 

Po zatčení Ježíše třikrát zapřel. 
Mt 26, 69-75; Mk 14,66-72; Jan 8,12-
17 

Řídil volbu nového apoštola Matěje. Sk 1,15-26 

Stál u vzniku církve. Sk 2,37-47 
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Spolu s Janem uzdravili chromého u 
chrámové brány a svědčili o Ježíši. 

Sk 3 

Spolu s Janem svědčili o Ježíši před 
veleradou. 

Sk 4,1-22 

Vynesl rozsudek nad Ananiášem a 
Safirou. 

Sk 5,1-11 

Spolu s Janem šel do Samaří, kde se 
modlili o Ducha svatého pro lid. 

Sk 8,14-17 

Konal zázraky v Lyddě. Sk 9,32-42 

Pokřtil setníka Kornélia v Cesareji. Sk 10,23-48 

Za pronásledování Heroda Agrippy 
byl uvězněn a ven se dostal 
zázrakem. 

Sk 12,5-11 

Řídil první církevní sněm 
v Jeruzalémě a hájil názor, že 
pohané nemusí zachovávat všechny 
židovské předpisy. 

Sk 15,4-29 
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ŠIMON PETR 

 

ŠIMON PETR 

 

ŠIMON PETR 

 

ŠIMON PETR 

 

ŠIMON PETR 
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ŠIMON PETR 

 

ŠIMON PETR 
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Ondřej 

Jméno 

Řeckého původu a znamená „mužný“, „statný“ nebo „odvážný“. Není to 
zcela jistě jeho původní jméno, aramejské nebo hebrejské pojmenování se 
nedochovalo. 

Co o něm víme z Nového zákona 

Byl starším bratrem apoštola Petra a pocházeli z Betsaidy. (Jan 1,44) 
Původním povoláním rybář u Genezaretského jezera. (Mt 4,18-22, Mk 1,19-
20, Lk 5,10) 
Byl učedníkem Jana Křtitele. (Jan 1,40-41) 
Přivedl k Ježíši chlapce s pěti ječnými chleby a dvěma rybami. (Jan 6,8-9) 
Po nanebevzetí Ježíše zmiňován spolu s ostatními apoštoly ve večeřadle. 
(Sk 1,13) 

Co o něm říká tradice a legendy 

Podle Eusebia působil Ondřej v Malé Asii a Skýtii u Černého moře a na 
svých cestách došel až k Volze. Podle legendy byl ukřižován ve městě 
Patras (Patrae) v Acháji na kříži ve tvaru písmene X. Proto se tomuto kříži 
říká svatoondřejský. 

Atribut  

Je zobrazován jako starý muž s dlouhými vlasy a vousy, s knihou evangelií 
v pravici, opírající se o kříž ve tvaru X. 
  

https://cs.wikipedia.org/wiki/Eusebios_z_Kaisareie
https://cs.wikipedia.org/wiki/Mal%C3%A1_Asie
https://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Sk%C3%BDtie&action=edit&redlink=1
https://cs.wikipedia.org/wiki/%C4%8Cern%C3%A9_mo%C5%99e
https://cs.wikipedia.org/wiki/Volha
https://cs.wikipedia.org/wiki/Patra
https://cs.wikipedia.org/wiki/Achaia_(historick%C3%A9_%C3%BAzem%C3%AD)
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Byl starším bratrem apoštola Petra a 
pocházeli z Betsaidy. 

Jan 1,44 

Původním povoláním rybář u 
Genezaretského jezera. 

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

Byl učedníkem Jana Křtitele. Jan 1,40-41 

Přivedl k Ježíši chlapce s pěti 
ječnými chleby a dvěma rybami. 

Jan 6,8-9 

Po nanebevzetí Ježíše zmiňován 
spolu s ostatními apoštoly ve 
večeřadle. 

Sk 1,13 

 
 
 
 

ONDŘEJ 

 

ONDŘEJ 
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Jan 

Jméno 

Hebrejského původu a znamená „Boží dar“ 

Co o něm víme z Nového zákona 

Bratr apoštola Jakuba Staršího a syn Zebedea, původním povoláním rybář 
u Genezaretského jezera. (Mt 4,18-22, Mk 1,19-20, Lk 5,10) 
Patřil ke třem Ježíši nejbližším apoštolům spolu s Jakubem Starším a 
Petrem („sloupy církve“). Spolu se objevují při  

 Proměnění Páně. (Mt 17,1-13; Mk 9,2-8; Lk 9,28-36),  

 Ježíšově modlitbě v Getsemanské zahradě. (Mt 26,37; Mk 14,33) 

 Vzkříšení dcery Jairovy. (Mk 5,37; Lk 8,51) 
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) 
Je ztotožňován s „milovaným učedníkem“ v evangeliu podle Jana. 

 Seděl vedle Ježíše při poslední večeři. (Jan 13,23) 

 Stál s ženami pod křížem a Ježíš mu svěřil svou matku. (Jan 19,26-27) 
Spolu s Petrem uzdravili chromého u chrámové brány a svědčili o Ježíši. 
(Sk 3) 
Spolu s Petrem svědčili o Ježíši před veleradou. (Sk 4,1-22) 
Spolu s Petrem byl vyslán do Samaří, kde se modlili o Ducha svatého pro 
lid. (Sk 8,14-17) 

Co o něm říká tradice a legendy 

Církevní tradicí je považován za autora evangelia, tří epištol a knihy 
Zjevení sv. Jana. 
Podle legend přišel kolem r. 69 do Efezu, odkud pak vedl všechny církevní 
obce, které předtím založil. V roce 995 byl zatčen císařem Domiciánem, 
pronásledovatelem křesťanů, který ho nařídil vhodit do kotle s vřelým 
olejem. Olej se však změnil v občerstvující lázeň. Domicián se natolik 
zalekl, že Jana nechal poslat do vyhnanství na ostrov Patmos. Po 
Domiciánově smrti se Jan vrátil do Efezu a tam napsal své evangelium. 
Podle tradice byl učitelem sv. Polykarpa, kterého ustanovil biskupem ve 
Smyrně. Zemřel okolo roku 101, jako jediný z apoštolů přirozenou smrtí.  
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Atribut  

Orel (atribut připisovaný kvůli vysoké teologii na začátku evangelia), dále 
číše s vínem (podle legendy mu bylo podáno otrávené víno, které Jan 
požehnal a poté vypil, jed však neúčinkoval).  
 

 

Bratr apoštola Jakuba Staršího a syn 
Zebedea, původním povoláním 
rybář u Genezaretského jezera. 

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

Spolu s Jakubem Starším a Petrem 
se objevují při Proměnění Páně 

Mt 17,1-13; Mk 9,2-8; Lk 9,28-36 

Spolu s Jakubem Starším a Petrem 
se objevují při Ježíšově modlitbě 
v Getsemanské zahradě. 

Mt 26,37; Mk 14,33 

Spolu s Jakubem Starším a Petrem 
se objevují při vzkříšení Jairovy 
dcery. 

Mk 5,37; Lk 8,51 

Spolu s bratrem byl velmi horlivý, 
proto byli oba označování jako 
„Synové hromu“. 

Mk 3,1 

Spolu s bratrem chtěl sedět po 
pravici a levici Ježíšově v jeho 
království. 

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

Seděl vedle Ježíše při poslední 
večeři. 

Jan 13,23 

Stál s ženami pod křížem a Ježíš mu 
svěřil svou matku. 

Jan 19,26-27 

Spolu s Petrem uzdravili chromého 
u chrámové brány a svědčili o Ježíši. 

Sk 3 

Spolu s Petrem svědčili o Ježíši před 
veleradou. 

Sk 4,1-22 

Spolu s Petrem byl vyslán do 
Samaří, kde se modlili o Ducha 
svatého pro lid. 

Sk 8,14-17 
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JAN 

 

JAN 
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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. 
  

https://cs.wikipedia.org/wiki/Pyrenejsk%C3%BD_poloostrov
https://cs.wikipedia.org/wiki/Galicie
https://cs.wikipedia.org/wiki/Padr%C3%B3n
https://cs.wikipedia.org/wiki/Svitek
https://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=H%C5%99ebenatka_svatojakubsk%C3%A1&action=edit&redlink=1
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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 

 
 
 

JAKUB STARŠÍ 

 

JAKUB STARŠÍ 

 

JAKUB STARŠÍ 
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Filip 

Jméno 

Jméno je řeckého původu a znamená Milovník koní. Rovněž asi jméno 
druhotné, bez dochované aramejské či hebrejské předlohy.  

Co o něm víme z Nového zákona 

Pocházel z Betsaidy stejně jako Šimon Petr a Ondřej. (Jan 1,44) 
Ježíš sám tohoto apoštola vyhledal a povolal jej. (Jan 1,43) 
Přivedl k Ježíši dalšího z apoštolů Natanaela / Bartoloměje. (Jan 1,43-51) 
Ježíš ho zkouší před nasycením pěti tisíců. (Jan 6,5-7) 
Je zprostředkovatelem setkání s Ježíšem. (Jan 12,20-22) 
Při poslední večeři žádá Ježíše, aby jim ukázal Otce. (Jan 14,8) 
Někdy bývá ztotožňován s jáhnem z prvních sedmi ustanovených, který 
vyložil Izaiáše (Iz 53,7-8) etiopskému dvořanu. (Sk 8,26-40) 

Co o něm říká tradice a legendy 

Podle legendy kázal evangelium ve Skýthii, kde strávil dvacet let. Poté ho 
pohané nutili, aby obětoval jejich bohu Martovi. Pod modlou se objevil 
drak, který zabil pohanské kněze a poranil mnoho lidí. Filip jim poradil, 
aby místo Martovy sochy postavili kříž a začali uctívat Ježíše; poté, co se 
tak stalo, Filip poručil drakovi, aby odešel, uzdravil nemocné a vzkřísil 
mrtvé. Pokřtil místní obyvatele a ještě několik let zde působil. Potom 
odešel do Hieropole ve Frýgii. Podle legendy byl v 87 letech věku zajat 
pohany, bičován, přibit na kříž a ukamenován. 

Atribut 

Kříž nebo berla s křížem, často kámen, kniha (svitek), mísa, ze které se vine 
had, koš s bochníky a rybami. 
  

https://cs.wikipedia.org/wiki/Skytov%C3%A9
https://cs.wikipedia.org/wiki/Mars_(mytologie)
https://cs.wikipedia.org/wiki/Fr%C3%BDgie
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Pocházel z Betsaidy stejně jako 
Šimon Petr a Ondřej. 

Jan 1,44 

Ježíš sám tohoto apoštola vyhledal a 
povolal jej. 

Jan 1,43 

Přivedl k Ježíši dalšího z apoštolů 
Natanaela / Bartoloměje. 

Jan 1,43-51 

Ježíš ho zkouší před nasycením pěti 
tisíců. 

Jan 6,5-7 

Je zprostředkovatelem setkání 
s Ježíšem. 

Jan 12,20-22 

Při poslední večeři žádá Ježíše, aby 
jim ukázal Otce. 

Jan 14,8 

Někdy bývá ztotožňován s jáhnem 
z prvních sedmi ustanovených, 
který vyložil Izaiáše (Iz 53,7-8) 
etiopskému dvořanu. 

Sk 8,26-40 

 
 

FILIP 

 

FILIP 
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FILIP 

 

FILIP 

 

FILIP 

 

FILIP 
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Natanael / Bartoloměj 

Jméno 

Natanael je osobní jméno a znamená v hebrejštině „Daroval Bůh“. Apoštol 
je takto označován v Janově evangeliu. Druhé jméno (z hebrejského bar 
Tolmai) znamená „syn Tolmajův“, můžeme ho chápat jako příjmení. Takto 
je apoštol označován v synoptických evangeliích, jedná se ale o tutéž 
osobu. 

Co o něm víme z Nového zákona 

K Ježíši ho přivedl apoštol Filip. (Jan 1,43-51) 
Byl přítomen u zjevení Ježíše u Tiberiadského jezera. (Jan 21,2) 
Jeho jméno je jinak známo jen ze seznamů učedníků. (Mk 3,14-19; Lk 6,13-
16; Mt 10,2-4; Sk 1,13) 

Co o něm říká tradice a legendy 

Podle tradice hlásal evangelium v Etiopii a v Arábii, případně na území 
dnešního Turecka. V maloasijské Frýgii se sešel s apoštolem Filipem. 
Navštívil Lykaonii (kraj kolem města Konya) a putoval dále na východ až 
do Velké Arménie, respektive do země Šírván (dnes Ázerbájdžán a 
Dagestán). Zde měl dle legendy vyléčit z posedlosti dceru zdejšího krále 
Polimia. Nejstarší životopisy se shodují na Arménii jako na místě jeho 
mučednické smrti. Přesné místo a rok úmrtí nejsou zcela jasné. Ve 
středověké tradici se vžilo vyprávění o jeho smrti stažením z kůže.  

Atribut 

Stažená kůže, nůž, kniha (svitek), prapor, někdy kříž. 
  

https://cs.wikipedia.org/wiki/Etiopie
https://cs.wikipedia.org/wiki/Arabsk%C3%BD_poloostrov
https://cs.wikipedia.org/wiki/Mal%C3%A1_Asie
https://cs.wikipedia.org/wiki/Fr%C3%BDgie
https://cs.wikipedia.org/wiki/Konya
https://cs.wikipedia.org/wiki/Arm%C3%A9nie
https://cs.wikipedia.org/wiki/%C3%81zerb%C3%A1jd%C5%BE%C3%A1n
https://cs.wikipedia.org/wiki/Dagest%C3%A1n
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K Ježíši ho přivedl apoštol Filip. Jan 1,43-51 

Byl přítomen u zjevení Ježíše u 
Tiberiadského jezera. 

Jan 21,2 

Jeho jméno je jinak známo jen ze 
seznamů učedníků. 

Mk 3,14-19; Lk 6,13-16; Mt 10,2-4; Sk 
1,13 
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Tomáš (Didymos / Blíženec) 

Jméno 

Jméno pochází z aramejštiny a znamená Dvojče; tentýž význam nese i 
řecký tvar jeho přídomku.  

Co o něm víme z Nového zákona 

Horlivý učedník, který před vzkříšením Lazara vyjádří touhu s Ježíšem 
zemřít. (Jan 11,16) 
Při poslední večeři žádá Ježíše, aby jim ukázal cestu k Otci. (Jan 14,5) 
Žádá důkazy Ježíšova vzkříšení, protože nebyl s ostatními apoštoly při 
prvním zjevení – proto bývá označován jako „nevěřící“. (Jan 20,24-29)  
Byl přítomen u zjevení Ježíše u Tiberiadského jezera. (Jan 21,2) 

Co o něm říká tradice a legendy 

Podle tradice Tomáš hlásal evangelium v Sýrii a v Persii (dnešní Irák, Írán, 
Turkmenistán, Afghánistán, Uzbekistán, Tádžikistán a Pákistán). Odtud se 
měl vydat do Číny, poté do západní Indie, odkud křesťanství dosáhlo i do 
jižní Indie. Zde Tomáš podstoupil mučednickou smrt, podle tradice ve 
městě Kalamína v Indii (dnešní Mailapur) kolem roku 72, kde byl 
proboden kopím. Jeho údajný hrob se nachází v Čennaí (dříve Madrás) 
v indickém státě Tamilnádu. 
Podle jedné z legend se v Persii Tomáš setkal se Třemi králi a pokřtil je. 
Existuje i legenda, jak se apoštolové sešli po zesnutí Panny Marie. Jen 
Tomáš nebyl kvůli velké vzdálenosti přítomen. Po svém příchodu chtěl 
vidět ještě naposled Pannu Marii, a tak s ostatními apoštoly šel k místu, 
odkud byla vzata do nebe. Maria mu na důkaz svého nanebevzetí hodila 
svůj pás. 

Atribut  

Nejčastěji bývá zobrazován, jak se dotýká Kristových ran. Na některých 
obrazech je Tomáš u Mariina hrobu plného růží v okamžiku, kdy mu 
shůry Panna Maria hází svůj pás. Jeho dalšími atributy jsou kopí, meč, 
stavitelský úhelník a pás Panny Marie. 
  

https://cs.wikipedia.org/wiki/S%C3%BDrie
https://cs.wikipedia.org/wiki/Persie
https://cs.wikipedia.org/wiki/Ir%C3%A1k
https://cs.wikipedia.org/wiki/%C3%8Dr%C3%A1n
https://cs.wikipedia.org/wiki/Turkmenist%C3%A1n
https://cs.wikipedia.org/wiki/Afgh%C3%A1nist%C3%A1n
https://cs.wikipedia.org/wiki/Uzbekist%C3%A1n
https://cs.wikipedia.org/wiki/T%C3%A1d%C5%BEikist%C3%A1n
https://cs.wikipedia.org/wiki/P%C3%A1kist%C3%A1n
https://cs.wikipedia.org/wiki/%C4%8C%C3%ADna
https://cs.wikipedia.org/wiki/Indie
https://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Mailapur&action=edit&redlink=1
https://cs.wikipedia.org/wiki/72
https://cs.wikipedia.org/wiki/%C4%8Cenna%C3%AD
https://cs.wikipedia.org/wiki/T%C5%99i_kr%C3%A1lov%C3%A9
https://cs.wikipedia.org/wiki/Maria_(matka_Je%C5%BE%C3%AD%C5%A1ova)
https://cs.wikipedia.org/wiki/Nanebevzet%C3%AD_Panny_Marie
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Horlivý učedník, který před 
vzkříšením Lazara vyjádří touhu 
s Ježíšem zemřít. 

Jan 11,16 

Při poslední večeři žádá Ježíše, aby 
jim ukázal cestu k Otci. 

Jan 14,5 

Žádá důkazy Ježíšova vzkříšení, 
protože nebyl s ostatními apoštoly 
při prvním zjevení – proto bývá 
označován jako „nevěřící“. 

Jan 20,24-29 

Byl přítomen u zjevení Ježíše u 
Tiberiadského jezera. 

Jan 21,2 
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Matouš Lévi 

Jméno 

Osobní jméno pocházející z hebrejštiny znamená „Dar Hospodinův“. 
Přízvisko je označením příslušnosti k izraelskému kmenu Lévi. 

Co o něm víme z Nového zákona 

Byl povolán z celnice v Kafarnaum. (Mt 9,9-11; Mk 2,14-17; Lk 5, 27-32) 
Jeho jméno je jinak známo jen ze seznamů učedníků. (Mk 3,14-19; Lk 6,13-
16; Mt 10,2-4; Sk 1,13) 

Co o něm říká tradice a legendy 

Dle tradice je autorem Matoušova evangelia. 
Evangelium dle legend hlásal v Persii, Pontu u Černého moře a zvláště 
v Etiopii, kde zahynul mučednickou smrtí. 

Atribut 

Anděl (Syn člověka), kopí, měšec, sekera. 
 

 

 

 

 

 

 

Byl povolán z celnice v Kafarnaum. Mt 9,9-11; Mk 2,14-17; Lk 5, 27-32 

Jeho jméno je jinak známo jen ze 
seznamů učedníků. 

Mk 3,14-19; Lk 6,13-16; Mt 10,2-4; Sk 
1,13 
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Jakub Alfeův (Mladší) 

Jméno 

Jméno pocházející z hebrejštiny znamená „Zachycující se za patu“. 

Co o něm víme z Nového zákona 

Jeho jméno je známo jen ze seznamů učedníků. (Mk 3,14-19; Lk 6,13-16; Mt 
10,2-4; Sk 1,13) 

Co o něm říká tradice a legendy 

Evangelium zřejmě hlásal pouze v Jeruzalémě, kde byl členem tamější 
obce. O jeho smrti rozhodl podle Josefa Flavia velekněz Annáše (syn 
Annáše z evangelií), který využil prodlevy mezi sesazením prokurátora 
Festa a příchodu jeho nástupce Albina a roku 62 nařídil jeho ukamenování. 
Tradice vypráví, že se ho po statečném vystoupení v jeruzalémském 
chrámu chopili nepřátelé, shodili ho z cimbuří chrámové hradby a začali 
jej kamenovat. Když umíral, modlil se za ty, kdo ho zabíjeli. Tu někdo 
z davu vykřikl: „Přestaňte, vždyť on se za vás modlí k Bohu!“ Slyšel to 
jeden valchář, vzal sochor, jímž se sukno máčí ve vodě, a udeřil jím Jakuba 
do hlavy tak, že jej usmrtil.  

Atribut 

Valchářská tyč (tyč s proděravělou deskou), kyj, kamení, kniha (svitek). 
 
 
 
 
 

Jeho jméno je známo jen ze seznamů 
učedníků. 

Mk 3,14-19; Lk 6,13-16; Mt 10,2-4; Sk 
1,13 

 

  

https://cs.wikipedia.org/wiki/Velekn%C4%9Bz
https://cs.wikipedia.org/wiki/Ann%C3%A1%C5%A1
https://cs.wikipedia.org/wiki/62
https://cs.wikipedia.org/wiki/Poprava_ukamenov%C3%A1n%C3%ADm
https://cs.wikipedia.org/wiki/Jeruzal%C3%A9msk%C3%BD_chr%C3%A1m
https://cs.wikipedia.org/wiki/Jeruzal%C3%A9msk%C3%BD_chr%C3%A1m
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Šimon Kananejský  

Jméno 

Hebrejské jméno Šimon znamená „Slyšící“ (Hospodinův hlas), přízvisko je 
odvozeno ze staršího označení Palestiny. 

Co o něm víme z Nového zákona 

Byl rovněž označován jako Zélota. (= příslušník nábožensko-politické 
skupiny, která nejradikálněji bojovala proti římské nadvládě) (Lk 6,15). 
Zůstává otázkou, zda tímto pojmenováním Lukáš nechtěl charakterizovat 
jeho výbušnou a horlivou povahu. Tomu by nasvědčovala možnost, že 
přízvisko je záměrným přetvořením aramejského slova „kanaana“, které 
označovalo horlivého člověka. 
Jeho jméno je známo jen ze seznamů učedníků. (Mk 3,14-19; Lk 6,13-16; Mt 
10,2-4; Sk 1,13) 
Někdy též ztotožňován s bratrem (bratrancem) Ježíše. (Mt 13,53-56; Mk 
6,3) 

Co o něm říká tradice a legendy 

Po Ježíšově smrti měl Šimon zůstat nejprve v Jeruzalémě, kde hlásal lidu 
Ježíšovo učení. Byl zvolen druhým biskupem jeruzalémským. Před 
obléháním Jeruzaléma odsud odešel, ale po zničení chrámu se znovu 
vrátil. Za císaře Trajána byl udán jako Ježíšův stoupenec, byl zatčen, 
mučen a nakonec ukřižován. 
Podle jiného starobylého podání (u Pseudo-Abdia) působil společně 
s apoštolem Judou Tadeášem 13 let v Arménii a v Persii, kde nakonec oba 
spolu podstoupili mučednickou smrt. Šimon byl podle podání ukřižován a 
na kříži rozřezán pilou.  
Západní tradice říká, že nejprve působil v Egyptě a potom se 
v Mezopotámii připojil k Judovi a spolu odešli do Persie, kde byli umučeni 
ve městě Sufiana (nebo Siana). Podle jiné verze měl být popraven ve městě 
Edessa, většina pramenů však hovoří o Persii. 

Atribut  

Kromě již zmíněné pily mezi jeho atributy patří také krátký meč, kterým 
byl podle Zlaté legendy rozsekán pohanskými kněžími. Vyskytuje se však 
i sekera, kyj a také kříž, kniha nebo svitek. Bývá zobrazován i spolu 
s Judou Tadeášem. 
 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Juda_Tade%C3%A1%C5%A1_(apo%C5%A1tol)
https://cs.wikipedia.org/wiki/Arm%C3%A9nie
https://cs.wikipedia.org/wiki/Persie
https://cs.wikipedia.org/wiki/Uk%C5%99i%C5%BEov%C3%A1n%C3%AD
https://cs.wikipedia.org/wiki/Egypt
https://cs.wikipedia.org/wiki/Mezopot%C3%A1mie
https://cs.wikipedia.org/wiki/%C5%9Eanl%C4%B1urfa
https://cs.wikipedia.org/wiki/Zlat%C3%A1_legenda
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Byl rovněž označován jako Zélota. Lk 6,15 

Jeho jméno je známo jen ze seznamů 
učedníků. 

Mk 3,14-19; Lk 6,13-16; Mt 10,2-4; Sk 
1,13 

Někdy též ztotožňován s bratrem 
(bratrancem) Ježíše. 

Mt 13,53-56; Mk 6,3 
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Juda Tadeáš 

Jméno 

Jméno pocházející z hebrejštiny znamená „Nechť je Bůh slaven“; přízvisko 
rovněž z hebrejštiny znamená nejspíše „velkodušný“.  

Co o něm víme z Nového zákona 

Jeho jméno je známo jen ze seznamů učedníků. (Mk 3,14-19; Lk 6,13-16; Mt 
10,2-4; Sk 1,13) 
Uváděn též jako bratr Jakuba Mladšího. (Lk 6,16) 
Při poslední večeři se tázal Ježíše, proč se dává poznat jim a ne světu. (Jan 
14,22) 
 

Co o něm říká tradice a legendy 

Dle tradice mu byl připisován List Judův. 
Podle starobylého podání (u Pseudo-Abdia) působil společně s Šimonem 
Kananejským třináct let v Arménii a v Persii, kde nakonec oba spolu 
podstoupili mučednickou smrt. Byli oba zavražděni mágy. Juda byl 
usmrcen kyjem nebo sekerou. 
 

Atribut 

Zpodobován v dlouhém rouchu (tunice), v ruce drží knihu nebo svitek. 
V raném novověku mívá kratší oděv venkovana, tvář s plnovousem, a 
v pravé ruce drží kyj nebo sekeru (halapartnu). Dále držívá v ruce ikonu – 
štít či desku s vyobrazením Kristovy hlavy, tzv. mandylion, který podle 
legendy přinesl králi Abgarovi z Edessy. 
 

 

Jeho jméno je známo jen ze seznamů 
učedníků. 

Mk 3,14-19; Lk 6,13-16; Mt 10,2-4; Sk 
1,13 

Uváděn též jako bratr Jakuba 
Mladšího. 

Lk 6,16 

Při poslední večeři se tázal Ježíše, 
proč se dává poznat jim a ne světu. 

Jan 14,22 

 

 

https://cs.wikipedia.org/wiki/%C5%A0imon_Kananejsk%C3%BD
https://cs.wikipedia.org/wiki/Arm%C3%A9nie
https://cs.wikipedia.org/wiki/Persie
https://cs.wikipedia.org/wiki/Ikona
https://cs.wikipedia.org/wiki/Mandylion
https://cs.wikipedia.org/wiki/%C5%9Eanl%C4%B1urfa
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Jidáš Iškariotský 

Jméno 

Jméno je shodné s hebrejským jménem Juda, které znamená „Nechť je Bůh 
slaven“. Přízvisko označuje místo původu, Kariot blízko Hebronu. Jako 
jediný z apoštolů tedy pocházel z Judeje. 

Co o něm víme z Nového zákona 

Spravoval společnou pokladnu apoštolské skupiny. (Jan 12,6; Jan 13,29) 
Zradil Ježíše velekněžím za třicet stříbrných. (cena otroka uvedená v Ex 
21,32) (Mt 26,14-16; Lk 22,3-6) 
Ježíš jej při poslední večeři označil jako zrádce. (Mt 26,20-25; Mk 14,18-21; 
Lk 22,21-23; Jan 13,21-30) 
Spáchal sebevraždu ze zoufalství nad svým činem. (Mt 27,1-10) 

Atribut 

Zobrazován zřídka, zpravidla s výrazně židovským vzhledem dle 
zvyklostí středověké ikonografie. Mívá žluté roucho na znamení zrady a 
měšec u pasu. 
 
 

Spravoval společnou pokladnu 
apoštolské skupiny. 

Jan 12,6; Jan 13,29 

Zradil Ježíše velekněžím za třicet 
stříbrných. 

Mt 26,14-16; Lk 22,3-6 

Ježíš jej při poslední večeři označil 
jako zrádce. 

Mt 26,20-25; Mk 14,18-21; Lk 22,21-
23; Jan 13,21-30 

Spáchal sebevraždu ze zoufalství 
nad svým činem. 

Mt 27,1-10 
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Matěj 

Jméno 

Varianta jména Matouš, v hebrejštině znamená „dar od Boha“. 

Co o něm víme z Nového zákona 

Vybrán na místo Jidáše pro doplnění apoštolského kruhu, volba proběhla 
losováním mezi ním a Josefem Barsabasem (Sk 1,23-26) 

Co o něm říká tradice a legendy 

Odebral se do Etiopie mezi pohany. Kolem r. 63 prý byl pohany 
kamenován a potom zabit sekyrou.  Biskup Agricius přinesl na počátku 4. 
st. císařovně Heleně Matějovy ostatky do Trevíru jako dar.  

Atribut 

Sekyra 
 
 
 

Vybrán na místo Jidáše pro 
doplnění apoštolského kruhu, volba 
proběhla losováním. 

Sk 1,23-26 
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