
Petr (apoštol)

Tento článek není dostatečně ozdrojován a
může tedy obsahovat informace, které je třeba ověřit.
Jste-li s popisovaným předmětem seznámeni, pomoz-
te doložit uvedená tvrzení doplněním referencí na
věrohodné zdroje.
Na tento článek je přesměrováno heslo Svatý Petr. Další
významy jsou uvedeny v článku Svatý Petr (rozcestník).

Šimon zvaný Petr byl jeden z dvanácti původních
apoštolů – učedníků Ježíše Krista.
Za Ježíšova života měl mezi apoštoly zřejmě jisté výsadní
postavení a po jeho smrti se stal jedním z představených
společenství raných křesťanů. Podle křesťanské tradice
později působil v Římě, kde zemřel mučednickou smr-
tí. Katolickou církví je považován za prvního římského
biskupa (cca 30–64/67) a římští biskupové na základě
apoštolské posloupnosti od něj odvozují svůj primát v
církvi s titulem papeže. Nad jeho domnělým hrobem stojí
nejvýznamnější katolický kostel, bazilika svatého Petra.

1 Život a legenda

Podle biblických pramenů se Svatý Petr narodil v Betsai-
dě jako syn rybáře Jana nebo Jonáše a jeho rodné jméno
bylo Šimon. Základní vzdělání získal v otcovském domě a
synagogální škole. Oženil se a usadil se v Kafarnau, vesni-
ci u Genezaretského jezera, a se svým bratrem Ondřejem
se živili rybářstvím. Podle legendy se jeho manželka jme-
novala Perpetua a dcera Petronila. Když jednou se svým
bratrem Ondřejem vrhal síť do vody, šel okolo Ježíš a
vyzval oba rybáře, aby ho následovali. Bratři uposlechli a
Šimon se od té chvíle stal nejvěrnějším Kristovým učed-
níkem.
Byl svědkem mnoha Ježíšových činů a zázraků. Napří-
klad hned při návštěvě v jeho domě v Kafarnau uzdravil
Ježíš Petrovu tchyni. Ježíš mu při prvním setkání udělil
přezdívku Kefa (Kefas), která se v originále překládá Pet-
ros, česky Petr.[1] Kefa znamená aramejsky kámen[2], pří-
padně skála, řecké petros je mužského rodu, ženský rod
petra znamená skála, obdobně i v latině petrus a petra.
Známý biblický citát používá význam přezdívky ve slov-
ní hříčce: Ty jsi Petr a na této skále postavím svou Církev,
a brány pekla ji nepřemohou.[3] Z tohoto citátu se také od-
vozuje, že si právě Petra Ježíš vyvolil, aby se stal prvním
z dvanácti apoštolů, které vybral mezi svými učedníky,
aby hlásali evangelium a konali zázraky.

Postava Petra má v sobě i cosi obecně lidského a nadča-
sového. Přestože byl prvním z vyvolených a přestože byl
podle evangelií svědkemmnoha zázraků, neubránil se po-
chybnostem. Na Kristovu výzvu kráčel Petr po vlnách a
málem utonul, protože zapochyboval. Když vojáci Kris-
ta zatkli, třikrát ze strachu prohlásil, že ho nezná, přesně
tak, jak mu sám Kristus předpověděl („Dříve než kohout
zakokrhá, třikrát mne zapřeš“).

1.1 Po Kristově ukřižování

Když se po seslání Ducha svatého apoštolové rozešli do
světa, zůstal Petr po nějaký čas v Jeruzalémě. Byla mu
dána moc uzdravovat nemocné. Prvním uzdraveným byl
muž od narození chromý, který na chrámových schodech
prosil o almužnu. Petr jej vzal za ruku a přikázal mu:
„Vstaň a choď!“ V té chvíli byl muž zdráv, vešel do chrá-
mu, děkoval Bohu a pro Petra to byl významný krok k
získání autority představitele církve.
Po Kristově smrti a zmrtvýchvstání se skutečně ujal řízení
tehdy ještě nepatrné skupiny věřících. Řídil volbu apošto-
la Matěje jako náhrady za zrádce Jidáše, vynesl rozsudek
nad Ananiášem a Zafirou a zejména otevřel církev pro
příslušníky nežidovských národů. Nechal pokřtít Corne-
lia bez obřízky a na prvním církevním sněmu v roce 50
v Jeruzalémě prosadil, že věřící nemusejí dodržovat ob-
řadní předpisy podle Mojžíšových knih Starého zákona.
Když judský král Herodes Agrippa viděl, jak v celé zemi
roste počet Kristových stoupenců, začal je krutě proná-
sledovat. Také Petr byl uvězněn a odsouzen k smrti. Pet-
rovi se však podařilo z vězení uniknout – v noci před po-
pravou se v žaláři zjevil anděl, zázračně rozlomil Petrovy
okovy a vyvedl ho na svobodu. Petr potom navštívil křes-
ťanské komunity v Asii a posléze se vrátil do Jeruzaléma.

Pietro Perugino: Kristus předává Petrovi klíče od brány nebeské.
Sixtinská kaple
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2 4 APOŠTOL PETR V MORMONISMU

Velmi úzce spolupracoval s apoštolem Pavlem. Pavel byl
římským občanem, kázal proto Římanům a Petr jako Žid
zase Židům a příslušníkům jiných národů. Židé neměli
v Římě snadné postavení, i když Římané byli v otázkách
náboženství velmi tolerantní. Považovali však všechny ci-
zince a jinověrce za poněkud nedůvěryhodné.
Místo dalšího Petrova působení včetně jeho skonu jsou
sporné. Předpokládá se, že až do smrti předsedal jeruza-
lémské obci v Jeruzalémě. Podle neověřené tradice raně
křesťanského románu Akta Petrova měl Petr později od-
cestovat do Říma, kde byl nakonec zajat a odsouzen k
smrti ukřižováním.
Z 18. na 19. července 64 vypukl v Římě velký požár. Tr-
val téměř týden a zničil deset ze čtrnácti městských ob-
vodů. Jak už je v takových případech obvyklé, hledal se
viník a císař Nero jej nalezl v křesťanech. Bylo zahájeno
široké pronásledování křesťanů. Mnoho jich bylo ukřižo-
váno na břehu Tibery v Circu Gai et Neronis.
Věřící prosili Petra, aby se uchýlil do bezpečí. Podle le-
gendy se vydal na cestu, aby unikl pronásledování. Sotva
však vyšel z brány, spatřil proti sobě kráčet Krista. Zeptal
se ho: „Quo vadis, Domine?“ (Kam kráčíš, Pane?) Ježíš
mu odpověděl, že jde do města, aby byl ukřižován podru-
hé. Petr se zastyděl a vrátil se.
Poté byl v Římě zajat a odsouzen k smrti ukřižováním.
Protože se však nepovažoval za hodna zemřít stejným
způsobem jako jeho Pán, požádal, aby ho ukřižovali hla-
vou dolů. Jeho následovníci ho v noci sňali z kříže a
pochovali u zdi na Via Cornelia. O 30 let později tam
Anaklét dal postavit malou kapli, ze které se stalo pout-
ní místo. Později za vlády císaře Konstantina I. Velikého
zde byla postavena Bazilika svatého Petra.

2 Petrovy listy

Podrobnější informace naleznete v článcích
První list Petrův a Druhý list Petrův.

Dva listy komunitám křesťanů v Asii jsou součástí No-
vého zákona. Ačkoliv je Petr uváděn jako odesilatel listů,
někteří badatelé jeho autorství popírají a tvrdí, že listy
jsou spíše dílem jeho následovníků[zdroj?]).

3 Úcta

3.1 Patron

Sv. Petr je patronem papežů, církve, řezníků, sklářů,
truhlářů, hodinářů, zámečníků, kovářů, slévačů olova,
hrnčířů, zedníků, cihlářů, moštářů, motorkářů, kamení-
ků, síťařů, soukeníků, valchařů, rybářů, obchodníků s ry-
bami, lodníků, trosečníků, kajícníků, zpovídajících se a
panen aměst Chartresu, Lovani, Leidenu, Peterboroughu,

Svatý Petr od Albrechta Dürera

Petrohradu, Říma a Trevíru. Petr je i ochráncem proti ha-
dímu uštknutí, proti krádeži a pomocníkem proti vztekli-
ně, posedlosti, bolesti nohou. Jeho záštitou je dlouhově-
kost.

3.2 Svátky

Svátek se podle občanského i církevního kalendáře slaví
29. června společně se svátkem svatého Pavla. V církev-
ním kalendáři najdeme ještě další dny zasvěcené svatému
Petru a to: 22. únor a 1. srpen.

3.3 Ikonografie

Dva zkřížené klíče, obrácený kříž (byl ukřižován hlavou
dolů), berla s třemi příčnými břevny (papežská), kniha
(evangelium), kohout (jeho zapření Krista) a někdy i ryba
nebo loď (symboly církve a křesťanství, ale i rybářství)

4 Apoštol Petr v mormonismu

Podle mormonismu byl apoštol Petr předsedou kvóra 12
apoštolů a držel klíče Melchisedechova kněžství. Údajně
se roku 1829 spolu s apoštolem Janem a Jakubem zjevil
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5.4 Související články 3

proroku Josephu Smithovi, aby mu předal klíče vyššího
kněžství. Podle mormonské víry jde o základ Boží pravo-
moci, skrze niž mohl Joseph Smith založit (“znovuzřídit”)
Kristovu církev.
Podle mormonského chrámového obřadu Obdarování se
Petr zjevil prvnímu člověku Adamovi a předal mu tokeny,
znamení a hesla kněžství (více viz Obdarování).

5 Odkazy

5.1 Poznámky
[1] Předpokládané místo Petrova skonu. Apoštol Petr do své

smrti pravděpodobně předsedal jeruzalémské obci.

[2] Podle křesťanské legendy odcestoval apoštol Petr do Ří-
ma a tam podstoupil mučednickou smrt ukřižováním, ta se
však zakládá na apokryfu ze druhého století po Kr. Akta
Petrova.

[3] Bazilika sv. Petra byla postavena na místě, kde podle tra-
dice byl apoštol Petr pohřben po svém umučení a kde již
v polovině 2. století stála tzv. „memoria“ (modlitební pro-
stor kolem apoštolova hrobu), kam putovali křesťané.

5.2 Reference
[1] Jan 1, 42 (Kral, ČEP)

[2] http://www.mfnames.com/mnames/p/
origin-and-meaning-of-peter.htm

[3] Mt 16, 18 (Kral, ČEP)

5.3 Literatura
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6 Zdroje textu a obrázků, přispěvatelé a licence

6.1 Text
• Petr (apoštol) Zdroj: https://cs.wikipedia.org/wiki/Petr_(apo%C5%A1tol)?oldid=14261469 Přispěvatelé: Robbot, Slady, Blahma, Cinik,
Honza Záruba, Dodo~cswiki, Kirk, Zp, Adam Hauner, Bota47, YurikBot, Lenka64, Tomáš Páv, Tsca.bot, Danny B., FlaBot, Krvesaj,
Dinybot, JAnDbot, TimiBot, Escarbot, PastoriBot, Thijs!bot, CommonsDelinker, Xacmorx, Rei-bot, Silesianus, OdderBot, Podzemnik,
VolkovBot, TXiKiBoT, Zacatecnik, Idioma-bot, Meluzína, MiroslavJosef, BotMultichill, Louperibot, SieBot, AlleborgoBot, DragonBot,
Bab dz, PixelBot, Vianney, BodhisattvaBot, BOTarate, Kacir, ArthurBot, MelancholieBot, Dominus Moravian, Varan, WikiDreamer Bot,
Loupeznik, Luckas-bot, PeŠík, Amirobot, LaaknorBot, Ptbotgourou, Nallimbot, Masa97, Saltzmann, Starwalker, El Barto, Xqbot, Ru-
binbot, GhalyBot, RibotBOT, MastiBot, RedBot, Zet, Reaperbot, ButkoBot, Dragovit, DixonDBot, Dinamik-bot, KamikazeBot, Stanator,
Jafeluv, K123456, EmausBot, JackieBot, Matěj Orlický, WikitanvirBot, Kralyk, MerlIwBot, Martin Davídek, JYBot, Zedzed, Jaroslav
Ondráš, MatSuBot, RomanM82, Addbot, Sobekuba, Tauchman Martin a Anonymové: 19

6.2 Obrázky
• Soubor:Commons-logo.svg Zdroj: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/4/4a/Commons-logo.svg Licence: Public domain

Přispěvatelé: This version created by Pumbaa, using a proper partial circle and SVG geometry features. (Former versions used to be slightly
warped.) Původní autor: SVG version was created by User:Grunt and cleaned up by 3247, based on the earlier PNG version, created by
Reidab.

• Soubor:Dürer-Petrus.jpg Zdroj: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/7/7b/D%C3%BCrer-Petrus.jpg Licence: Public do-
main Přispěvatelé: Vier Apostel (Albrecht Duerer).jpg
Původní autor: Albrecht Dürer

• Soubor:Emblem_of_the_Papacy_SE.svg Zdroj: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/8/81/Emblem_of_the_Papacy_SE.
svg Licence: Public domain Přispěvatelé:

• File:Coat of arms Holy See.svg Původní autor: Cronholm144 created this image using a file by User:Hautala - File:Emblem of Vatican City
State.svg, who had created his file using PD art from Open Clip Art Library and uploaded on 13 July 2006. User talk:F l a n k e r uploaded
this version on 19 January 2007.

• Soubor:Flag_of_Judea.svg Zdroj: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/b/bf/Flag_of_Judea.svg Licence: CC BY-SA 4.0
Přispěvatelé: Vlastní dílo Původní autor: Shavitco

• Soubor:Pietro_Perugino_034.jpg Zdroj: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/e/ec/Pietro_Perugino_034.jpg Licence: Pu-
blic domain Přispěvatelé: The Yorck Project: 10.000 Meisterwerke der Malerei. DVD-ROM, 2002. ISBN 3936122202. Distributed by
DIRECTMEDIA Publishing GmbH. Původní autor: Perugino

• Soubor:Pope-peter_pprubens.jpg Zdroj: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/2/2d/Pope-peter_pprubens.jpg Licence:
Public domain Přispěvatelé:
Originally from en.wikipedia; description page is (was) here
Původní autor: Peter Paul Rubens

• Soubor:Question_book-new.svg Zdroj: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/9/99/Question_book-new.svg Licence: CC-
BY-SA-3.0 Přispěvatelé: Na Commons přeneseno z en.wikipedia. Created from scratch in Adobe Illustrator. Based on Image:Question
book.png created by User:Equazcion Původní autor: Tkgd2007

• Soubor:Vexilloid_of_the_Roman_Empire.svg Zdroj: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/8/83/Vexilloid_of_the_
Roman_Empire.svg Licence: CC BY 3.0 Přispěvatelé: The vexilloid of the Roman Empire was a red banner with the letters SPQR in Gold
surrounded by a gold wreath hung on a military standard topped by a Roman eagle or an image of the goddess Victoria made of silver or
bronze.[#cite_note-1 [1]][#cite_note-2 [2]][#cite_note-3 [3]][#cite_note-4 [4]] Původní autor: Ssolbergj

• Soubor:Wiki_letter_w.svg Zdroj: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/6/6c/Wiki_letter_w.svg Licence: CC BY-SA 3.0
Přispěvatelé: Vlastní dílo; Wikimedia Foundation Původní autor: SVG Jarkko Piiroinen; rights, design and origin Wikimedia Foundati-
on
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