
Šimon Horlivec, apoštol, mučedník

narozen:  kolem  Kristova  narození, 
Palestina
zemřel: 28. října (?) v 1. století v Persii  
patron  Goslaru  (s  Judou  Tadeášem);  
barvím,  koželuhů,  pracovníků  s  kůží,  
tkalců, zedníků, a dřevorubců

Šimon patřil  před tím, než ho povolal  
Kristus,  k  náboženskému  společenství  
zelótů a nese proto příjmení „Zelót" k  
rozlišení  od  jiného  učedníka  jménem 
Šimon.  Často  dostával  apoštol  v  
podáních také příjmení „Kananejský",  
takže  v legendě byl  někdy ženichem z  
Kány.  Šimon  působil  pravděpodobně  
jako  misionář  mezi  židy  a  podstoupil  v  neznámé  době  mučednictví.  Jedna 
tradice říká,  že byl sťat,  jiné, že ho rozřezali  pilou. Na zobrazeních je proto  
Šimon často s pilou, proto si ho zase dřevorubci a lesní dělníci zvolili za svého  
patrona.  Apoštolovy  ostatky  jsou  uctívány  ve  více  městech,  jako  v  Kolíně,  
Hersfeldu a Římě.

Podle  jiného podání  prý  Šimon působil  spolu  s  Judou Tadeášem,  s  nímž je  
slaven společně 28. října, v Sýrii, Mezopotámii a Persii jako misionář a pak byl  
v  Persii  zavražděn  od  mágů.  Podle  legendy  tam  byli  oba  apoštolově  zabiti  
kyjem.

Úcta a tradice: v některých krajích se svátku sv.  Šimona přičítá  pranostický 
význam;  tak  se  místy  považuje  tento  den  za  začátek  zimy  nebo  má  význam  
ohledně dešťů. V Rakousku jsou Šimonova bratrstva a Šimonův trh. V Bavorsku  
existuje Šimonská pouť v Pótzmes v řezenském biskupství; spočívá na tom, že v  
roce  1590  spatřil  sedlák  na  cestě  dřevěný  obraz,  který  podle  jeho  názoru  
představoval apoštola Šimona. Přinesl obraz do blízkého farního kostela, ale  
druhý den stál obraz zase na svém místě. Nato sedlák postavil  na tom místě  
kapli ze dřeva a obraz tam umístil.  Poutním místem se kostelík stal  poté, co 
jednoho dne  syn  místního tesaře  spadl  ze  stromu a  zůstal  ležet  jako mrtvý;  
chlapec se zase uzdravil, když otec slíbil apoštolu Šimonovi novou kapli a také ji  
postavil. V 17. století byl na tom místě postaven skutečný kostel.



Znázorňování: apoštol  Šimon Horlivec  je  znázorňován  
téměř  vždy  s  mučícími  nástroji:  pilou,  kopím,  kyjem, 
mečem  nebo  sekyrou;  někdy  má  u  sebe  i  kříž,  skoro  
vždycky knihu. Rozhodující pro Šimonovo zobrazování je,  
že je téměř vždy spolu s Judou Tadeášem, což ukazuje na  
společnou činnost obou apoštolů a jejich snad společnou  
smrt.
S velikou pilou je Šimona Horlivce vidět na oltářní soše  
(1709)  ve  farním  kostele  v  Kremsu.  S  pilou  a  knihou 
maloval Rubens apoštola kolem r. 1613 (Prado, Madrid).

Juda Tadeáš, apoštol, mučedník 

narozen: kolem Kristova narození 
zemřel: 28. října (?) v 1. století v Persii (?)
patron Goslaru (se Simonem Horlivcem); v  
těžké nouzi a zoufalých situacích

Juda Tadeáš,  jehož  uctívání  trpělo tím,  že  
byl  často  zaměňován  se  zrádcem Jidášem,  
patří k méně známým apoštolům. Zřídka se  
najde kostel,  který je mu zasvěcen. Od 18.  
století  se  poněkud  zvětšila  Judova  úcta;  
apoštol  je  od  té  doby  vzýván  zvláště  v  
těžkých záležitostech.
V Novém zákoně je Juda Tadeáš zmiňován  
jen zřídka.  Při Kristově loučení s apoštoly  
prý  se  ho  Juda  ptal  s  velkou  skromností:  
„Pane, proč se chceš zjevit  nám a ne svě-
tu?"
Podle jiné legendy prý Juda Tadeáš působil  spolu se  Simonem Horlivcem v  
Sýrii, Mezopotámii a Persii a tam byl nakonec zavražděn mágy. Nástrojem činu 
byl podle této tradice kyj. I památka Simona Horlivce se slaví 28. října, což má  
ukazovat  na  společné  působení  obou  apoštolů  a  jejich  pravděpodobně 



společnou smrt. Ostatky Judy Tadeáše jsou uchovávány ve svatopetrském dómě  
v Římě.

Úcta a tradice: po tisíciletí nenesl žádný kostel Judovo jméno. Teprve když v 19.  
stol.  byly  na  jeho  přímluvu  zvláštním  způsobem  vyslyšeny  prosby,  mnoho  
věncích  začalo  vidět  v  apoštolovi  zvláštního  ochránce  v  beznadějných  
případech. Zvláště uctíván je Juda Tadeáš v mohučském kostele sv. Kvintina,  
nejstarším kostele města.

Znázorňování: na znázorněních se všemi apoštoly zaujímá 
Juda Tadeáš téměř ve všech případech skromné místo a je  
dokonce  zatlačen  Pavlem.  Mívá  u  sebe  kyj,  kameny,  
halapartnu a knihu. U sv. Marka v Benátkách je mozaika  
ze  13./14.  století,  na  níž  Juda  Tadeáš  převrací  obrazy  
model,  zatím co mučitelé už čekají.  Většinou byl apoštol  
znázorňován společně se Simonem Horlivcem a přitom jde  
téměř vždy o scénu mučení. Slavným se stal portrét Judy  
Tadeáše, který namaloval v 17. století Anton van Dyck; je  
dnes v uměleckohistorickém muzeu ve Vídni.

Bože, tys poslal své svaté apoštoly, aby přiváděli lidi k poznání spásy; vyslyš  
prosby  své  církve  a na  přímluvu  svatého  Šimona  a Judy  shromažďuj  svůj  
vyvolený lid ze všech národů světa. Prosíme o to skrze tvého Syna Ježíše Krista,  
našeho  Pána,  neboť  on  s tebou  v jednotě  Ducha  svatého  žije  a kraluje  po 
všechny věky věků. 


