
© Diecézní katechetické centrum Brno. 

Ježíšův život a jeho země
Diecézní katechetické centrum Brno, 2020

 

Svatá země vypravuje události z Ježíšova života. Následující pre-
zentace spojuje biblická místa s Ježíšovým životem.  

(Prezentaci je možné upravit podle věku účastníků a zvláště podle 
časových možností.)  

 

Svatá země - místa spojená s Ježíšem

Izrael

palestinské autonomní oblasti 

část Jordánska a Egypta

 

Svatá země – místa spojená s Ježíšem Kristem. Nejčastěji si 
vybavíme Izrael, ale patří sem také palestinské autonomní oblasti, 
část Jordánska a Egypta. 

 

Země nábožensky, etnicky, geograficky, klimaticky rozmanitá. 

Dnešní Izrael vznikl roku 1948. Je to jediný židovský stát na světě.

 

Spor o hlavní město – Jeruzalém, nebo Tel Aviv? I státy se liší 
v tom, jaké město považují za hlavní. Izrael je malý stát s 
rozlohou 20 770 km2 (včetně Západního břehu Jordánu a Pásma 
Gazy, což jsou území částečně spravovaná Palestinskou 
autonomií; tato území jsou Izraelem okupována od tzv. Šestidenní 
války v roce 1967). Izrael také spravuje území východního 
Jeruzaléma a Golanských výšin. Počet obyvatel činí asi 
8,3 milionu (k roku 2017). 

Oblast je významná pro tři světová monoteistická náboženství 
(judaismus, křesťanství a islám). Je rozmanitá nejen po stránce 
náboženské, ale i etnické, geografické, přírodní a klimatické. Jsou 
tu pouště, roviny, hory (nejvyšší hora Meron 1208 m. n. m., na 
okupo-vaných Golanských výšinách hora Hermon – 2814 m. n. 
m.). Nejnižším bodem je Mrtvé moře (- 408 m pod mořem). 
Oblast se potýká s nedostatkem vody, významnou řekou v zemi 
je Jordán.  

Stát vznikl v roce 1948, je to jediný židovský stát na světě (Židé 
představují asi 76 %, muslimové asi 16 % a křesťané asi 8 % 
obyv.). Vyspělý stát, židovský národ vyniká ve vzdělanosti  
a vědě.  

Nazaret - Slovo se zde stalo tělem

Počneš a porodíš syna a dáš mu jméno 
Ježíš. (Lk 1,26-31)

Anděl Gabriel přišel k Marii a oznámil jí, 
že se stane matkou Božího Syna.

 

Místo Zvěstování.  Na oltáři je nápis: Verbum caro hic factum est 
– Slovo se zde stalo tělem.  Archanděl Gabriel přišel k mladé 
dívce Marii a oznámil jí, že se stane matkou Božího Syna.  

Nazaret byla nevýznamná malá vesnička v Galileji (neměla více 
než 300 obyvatel).  

Zvěstování (Lk 1,26-31) 

V šestém měsíci byl anděl Gabriel poslán od Boha do galilejského 
města, které se jmenuje Nazaret, k panně zasnoubené s mužem 
jménem Josef z Davidova rodu, a ta panna se jmenovala Maria. 
Anděl k ní vešel a řekl: „Buď zdráva, milostiplná! Pán s tebou!“ 
Když to slyšela, ulekla se a uvažovala, co má ten pozdrav 
znamenat. Anděl jí řekl: „Neboj se, Maria, neboť jsi nalezla 
milost u Boha. Počneš a porodíš syna a dáš mu jméno Ježíš.“ 
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Betlém – místo narození

Zvěstuji vám velikou radost, radost pro všechen lid: 
V městě Davidově se vám dnes narodil Spasitel.
(Lk 2,8-15)

Josef s Marií museli jít do Betléma. Císař Augustus
totiž nařídil sčítání lidu a každý musel do místa 
svých předků.

V Betlémě žil kdysi král David. Josef a Marie 
patřili do jeho slavného rodu.

 

Při sčítání lidu se musel každý odebrat do místa svých předků. 
Josef s Marií, která byla už v pokročilém stupni těhotenství, se 
museli odebrat do Betléma. To bylo město, kde žil jejich předek 
král David. Dnes se tu nachází jedna z nejstarších bazilik – 
Bazilika Narození se slavnou bránou pokory (asi 120 cm vysoká). 
Místo narození označuje hvězda v dlažbě, je to také místo, kde se 
zapaluje Betlémské světlo, které je symbolem míru a pokoje.  

Prvními, komu byla událost Ježíšova narození oznámena, byli 
pastýři, kteří nedaleko pásli svá stáda.  

Prastará Bazilika Narození, 
místo, kde se zapaluje 
Betlémské světlo, a brána 
pokory (asi 120 cm vysoká). 

„Vstaň, vezmi dítě i jeho matku, 
uteč do Egypta a zůstaň tam, 
dokud ti neřeknu. Herodes totiž 
bude po dítěti pátrat, aby ho 
zahubil.“ (Mt 2,13)

 

Po narození Ježíše musela Svatá rodina uprchnout do Egypta, 
protože král Herodes dal rozkaz usmrtit všechny malé chlapce do 
dvou let. Doufal totiž, že tak zabije i Ježíše, ve kterém viděl 
ohrožení své moci.  

 

Nazaret a Svatá rodina

Je řečeno ústy proroků: „Bude nazýván Nazaretský.“ 
(Mt 2,19-23)

Svatá rodina zde vede běžný život. Ježíš pravděpodobně 
pracuje v Josefově tesařské dílně.

Foto: wikipedia

 

V Nazaretě žila Svatá rodina běžným životem. Josef zde měl 
tesařskou dílnu, a také Ježíš se vyučil tomuto řemeslu. 

 

Jordán – začátek Ježíšova veřejného života

Na druhý den Jan viděl Ježíše, jak jde k němu, 
a řekl: „Hle, beránek Boží, který snímá hříchy 
světa!“ (Jan 1,29)

Jan Křtitel vyzýval lidi k pokání a připravoval 
je na příchod Mesiáše. 

 

Jan Křtitel, Ježíšův příbuzný, vyzýval lidi k pokání a připravoval 
je na příchod Mesiáše. Když k němu jednou přišel Ježíš, aby se 
nechal od Jana také „pokřtít“, Jan poznal, že se jedná o Mesiáše, 
a řekl: „Hle, beránek Boží, který snímá hříchy světa!“   

Judská poušť 
Ježíš tráví 40 dní v postu a modlitbě. Vítězí také nad ďáblovým pokoušením. 

 

Po křtu Ježíš odchází na poušť, kde stráví 40 dní v půstu 
a modlitbě (To si také připomínáme v postní době). Poušť je také 
místem, kde byl Ježíš pokoušen od ďábla. 

Ježíš potom začíná své veřejné vystoupení.   

 



© Diecézní katechetické centrum Brno. 

Poušť – symbol opuštěnosti i Boží blízkosti 

Duch ho vodil pouští 
40 dní a ďábel ho 
pokoušel. 
(Lk 4,1-13)

 

Poušť je symbolem opuštěnosti, nebezpečí, zkoušek, očisty, ale 
i Boží blízkosti a Božího zjevení, 

 

Galilea – zde Ježíš kázal a uzdravoval 

Ježíš přišel do Galileje a hlásal tam 
Boží evangelium: „Naplnil se čas a 
přiblížilo se Boží království. 
Obraťte se a věřte evangeliu!“  
(Mk 1,14-15)

Genezaretské jezero = zdroj obživy. 
Mnozí z Ježíšových učedníků byli právě 
rybáři, které si zde Ježíš vybral.

 

Ježíš kázal a uzdravoval, především v Galileji.  

Galilejské jezero (jinými názvy Genezaretské jezero, Tiberiadské 
jezero) je veliké jezero, někdy proto nazývané také moře). Bylo 
velkým zdrojem obživy (množství ryb). Někteří z Ježíšových 
apoštolů byli právě rybáři, které si zde Ježíš vybral.  

 

 

Když šel podél Galilejského moře, uviděl Šimona a jeho bratra Ondřeje, 
jak loví v moři; byli totiž rybáři. Ježíš jim řekl: „Pojďte za mnou, 
a udělám z vás rybáře lidí!“ Ihned nechali sítě a následovali ho. (Mk 1, 16-18)

 

Pohled na Genezaretské jezero z místa, kde Ježíš uděluje Petrovi 
primát (prvenství) ve vedení jeho lidu (církve).  

„Šimone, synu Janův, miluješ mě?“ Petr se zarmoutil, že se ho 
potřetí zeptal: „Miluješ mě?“, a odpověděl mu: „Pane, ty víš 
všechno ‒ ty víš, že tě miluji!“ Ježíš mu řekl: „Pas moje ovce! 
(Jan 21,15-17) 

Kafarnaum – Ježíšovo město na břehu jezera

Tady Ježíš žil, učil a vykonal několik zázraků, např. uzdravil Petrovu tchyni. 

 

Na břehu jezera se nacházelo Kafarnaum, tzv. Ježíšovo město, 
kde Ježíš žil, kázal a uskutečnil několik zázraků. 

Dnes zde nalezneme vykopávky, vpravo na snímku Petrův dům, 
nad kterým je postaven moderní kostel. 

 

Kána Galilejská – svědkyně 1. zázraku

Třetí den byla svatba v galilejské Káně 
a byla tam Ježíšova matka. Na tu svatbu 
byl pozván také Ježíš a jeho učedníci. 
Došlo víno, a proto řekla matka Ježíšovi: 
„Už nemají víno.“  (Jan 2,1-11)

 

Kána Galilejská – místo prvního Ježíšova zázraku. 

Hora blahoslavenství a Ježíšovo učení 

Když Ježíš uviděl zástupy, vystoupil na horu, a jak se posadil, přistoupili k němu 
jeho učedníci. Otevřel ústa a učil je: „Blahoslavení…“ (Mt 5,1-12)

 

Nevíme, kde přesně Ježíš pronesl blahoslavenství, toto místo 
připomíná kopec u Genezaretského jezera. Na vrcholu je 
postavena bazilika ve tvaru osmiúhelníku (osmero 
blahoslavenství).  
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Hora Tábor – Proměnění Páně 

Tu se objevil oblak a zastínil je. Z oblaku se 
ozval hlas: „To je můj milovaný Syn, toho 
poslouchejte!“ (Jan 9,2-13)

Ježíš vzal Petra, Jakuba a Jana na horu 
a byl před nimi proměněn. Jeho oděv i tvář 
zářila. Učedníci viděli, že Ježíš je skutečně 
Bůh. 

 

Křesťanská tradice spojuje Ježíšovo proměnění před jeho 
nejbližšími apoštoly Peterem, Jakubem a Janem s biblickou horou 
Tábor.  

 

Jericho je jedním z nejstarších měst na světě. Leží 250 m pod 
hladinou Středozemního moře, a je tak nejníže položeným 
městem naší planety. Jericho je úrodnou oázou v okolní poušti. 

Odehrálo se zde mnoho biblických událostí, např. příběh  
o milosrdném Samaritánovi. 

Jeruzalém – nejsilnější okamžiky 

Místo Ježíšova utrpení, smrti
a zmrtvýchvstání

 

Do Jeruzaléma chodil Ježíš na významné židovské svátky. 
Odehrávají se tu také nejsilnější okamžiky Ježíšova života, je to 
místo jeho utrpení, smrti a zmrtvýchvstání. Jeruzalém se nachází  
v hornaté krajině. Na snímku je pohled z Olivové hory.  

 

 

Zeď nářků – západní zeď Šalamounova chrámu. Chrámová hora 
je posvátným místem tří světových náboženství, proto současně 
ale i místem velkého napětí. Židé zde naříkají nad ztrátou 
Chrámu, přichází sem ale poutníci z celého světa, aby zde 
vyslovili své prosby.  

Dnešní Jeruzalém má poměrně pěkně zachované hradby. Vpravo 
na obrázku Damašská brána.  

Getsemany a křížová cesta

 

Olivová hora se nacházela v Ježíšově době za branami 
Jeruzaléma. Na jejím úpatí najdeme Getsemanskou zahradu. Ježíš 
sem po Poslední večeři odešel, aby se s apoštoly modlil. Prožíval 
zde chvíle obrovské úzkosti, potil se krví. Jeden z jeho 
nejbližších, Jidáš, ho zradil a přivedl na Ježíše vojáky. Nachází se 
zde prastaré olivy (pozn.: nepředstavujme si dnes velikánskou 
zahradu). 

Ježíšova křížová cesta (Via dolorosa) vedla centrem Jeruzaléma. 
Připomínáme si události spojené s Ježíšovým utrpením a smrtí. 
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Kalvárie (Golgota) 
On sám si nesl kříž a šel na místo zvané Lebka, hebrejsky Golgota. Tam ho ukřižovali 
a s ním ještě dva jiné, každého po jedné straně, a Ježíše uprostřed. (Jan 19)

 

Ježíš byl zatčen a ukřižován kolem roku 30.  

Ježíš umírá na kříži (Lk 23,44-46) 

Bylo už asi dvanáct hodin. Tu nastala tma po celém kraji až do tří 
odpoledne, protože se zatmělo slunce. Chrámová opona se vpůli 
roztrhla. Ježíš zvolal mocným hlasem: „Otče, do tvých rukou 
poroučím svého ducha!“ A po těch slovech vydechl naposled. 

 

 

V Ježíšově době se Golgota nacházela za branami Jeruzaléma, 
dnes je v jeho středu – v bazilice Božího hrobu. 

Chrám Božího hrobu

Josef vzal tělo, zavinul ho do čistého lněného plátna
a uložil ho do své nové hrobky, kterou si dal vytesat ve 
skále. Před vchod do hrobky přivalil velký kámen a odešel.
(Mt 27,57-66)

 

Pohřbívalo se do hrobů vytesaných ve skále. 

Bazilika postavená na místě, kde Ježíš zemřel a byl pohřben. Je 
to víceúrovňová prastará bazilika.  

Zpráva o zmrtvýchvstání (Lk 24,1-6) 

Prvního dne v týdnu časně ráno přišly ženy ke hrobu a nesly 
vonné oleje, které si připravily. Nalezly kámen od hrobu 
odvalený, a když vešly, tělo Pána Ježíše nenašly. A jak nad tím 
byly v rozpacích, najednou u nich stáli dva muži v oslnivě bílém 
rouchu. Zmocnila se jich bázeň a sklopily oči k zemi. Muži jim 
řekli: „Pro č hledáte živého mezi mrtvými? Není tady, byl 
vzkříšen.“ 

Olivová hora - Nanebevstoupení

• „Lidé z Galileje, proč tak stojíte 
a hledíte k nebi? Tento Ježíš, který 
byl vzat od vás do nebe, přijde 
zase právě tak, jak jste ho viděli, 
že odchází do nebe.“ (Sk 1,11)

 

Po svém zmrtvýchvstání se Ježíš ještě po 40 dní zjevoval 
učedníkům a dalším lidem. Dnes je na místě, kde si připomínáme 
Nanebevstoupení, mešita. Místo se nachází na Olivové hoře. 

 

Specifická atmosféra města. Pohled na tržiště moderního 
Jeruzaléma. Mísí se různé národnosti, zvuky, vůně… 

 

 


