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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
Mt 4,18-22, Mk 1,19-20, Lk 5,10
rybář u Genezaretského jezera.
Spolu s Jakubem Starším a Petrem
se objevují při Proměnění Páně
Spolu s Jakubem Starším a Petrem
se objevují při Ježíšově modlitbě
v Getsemanské zahradě.
Spolu s Jakubem Starším a Petrem
se objevují při vzkříšení Jairovy
dcery.
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.
Seděl vedle Ježíše při poslední
večeři.

Mt 17,1-13; Mk 9,2-8; Lk 9,28-36
Mt 26,37; Mk 14,33

Mk 5,37; Lk 8,51

Mk 3,1

Mt 20, 20-24; Mk 10,35-40
Jan 13,23

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