
SV. JAN KŘTITEL 
 

Sv. Jan Křtitel se narodil Zachariášovi a Alžbětě ve městě Ain Karim v Palestině, 

šest měsíců před narozením Pána Ježíše. Jak k tomu došlo? Jeho rodiče Zachariáš a 

Alžběta byli již staří a neměli děti.  

Když měl Zachariáš službu v chrámě, zvěstoval mu archanděl Gabriel, že se mu 

narodí syn a dá mu jméno Jan. On ale pochyboval. Gabriel mu řekl, že kvůli jeho 

nedůvěře oněmí a to až do doby než se to všechno stane.  

Zachariáš se vrátil domů a Alžběta otěhotněla. Když se narodil syn, ptali se 

příbuzní, jak se bude jmenovat. Alžběta řekla, že Jan. Divili se, že nemá jméno po otci, 

a proto se šli zeptat Zachariáše. On napsal křídou na tabulku: „Jeho jméno je Jan.“ Od 

té chvíle zas mohl mluvit a zazpíval chvalozpěv Bohu. 

Byl příbuzným Pána Ježíše. Stal se také jeho předchůdcem. Sám Pán Ježíš o něm 

řekl: „Mezi těmi, kdo se narodili z ženy nepovstal nikdo větší než Jan Křtitel.“ Ve 

třiceti letech odešel na poušť a k Jordánu. Na poušti jedl kobylky a med, odíval se do 

velbloudí srsti.  

Kázal u řeky Jordánu, hlásal příchod Mesiáše a vyzýval lid k obrácení a k pokání 

slovy: „Obraťte se a čiňte pokání, neboť se přiblížilo království nebeské.“ Účinek jeho 

kázání byl tak mocný, že lidé vyznávali své hříchy a dávali se pokřtít. V řece Jordánu 

pokřtil i Pána Ježíše.  

Káral veřejně krále Heroda Antipu, že není dovoleno mít manželku svého 

bratra. Za to jej dal Herodes uvěznit. O králových narozeninách tančila Salome, dcera 

Herodiady, před hosty a králi se tak líbila, že jí slíbil dát o cokoli ho požádá. Šla se 

poradit s matkou a ta chtěla hlavu Jana Křtitele. Herodes, i když nerad, dal jej ve 

vězení stít a přinést jeho hlavu na míse. 

Sv. Jan Křtitel byl pochován v Samařsku. Sv. Jeroným později místo pohřbu 

potvrdil v jednom ze svých spisů. Ve 4. století byl nad hrobem postaven kostel, jehož 

trosky byly odkryty v r. 1931 (viz obrázek). 

Sv. Jan Křtitel je patronem Malty, Burgundska, Florencie, Amiens, Provence 

karmelitánů, maltézských rytířů (johanitů).  



Dále je patronem některých 

povolání — např. tesařů, kovářů, 

kominíků, architektů, zedníků, 

kameníků, vinařů atd. Také proti 

krupobití, strachu, dětským nemocem, 

bolestem hlavy, závratím, epilepsii, 

chrapotu, při abstinenci. 

 

 

 

 

P. Antonín Šuránek ve svých úvahách o světcích píše o sv. Janu Křtiteli: 

„Proč byl sťat? Protože se nebál „mluvit správně“ k mocným tohoto světa. Jasně řekl 

nemravnému Herodovi: „Není dovoleno, abys měl za ženu manželku svého bratra“ 

Němý jazyk mluvil a dosud mluví hlasem, jehož nelze umlčet! ...Dej, Bože, sílu 

posvěceným jazykům svých kněží a biskupů, aby měli odvahu promluvit tam, kde je 

třeba otřást svědomím vladařů i národů!“  

Na jiném místě pak píše: „Stětí sv. Jana Křtitele. Jaká to byla slavná smrt! 

Hájil důstojnost manželství. Nemravná žena se mu pomstila. Nosila roucho královské, 

ale to roucho královské patřilo Janovi a jí ta poprava. Modleme se za lidi mravně slabé 

právě prostřednictvím tohoto mravního velikána.“ (Svatí v pohledu P. Šuránka. Díl I.) 

 

Zpracoval: Doc. Ing. Jaroslav Solař, Ph.D. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Část kostela u hrobu Sv. Jana 

Křtitele v Samařsku 

vybudovaného ve 4. století 


