Matěj, apoštol
narozen: v 1. století, Palestina zemřel: kolem r. 63 v Etiopii

Patron trevírského biskupství; Goslaru, Hannoveru a Hildesheimu; stavebních
řemeslníků, řezníků, cukrářů, kovářů, krejčích; je vzýván proti černému kašli, neštovicím;
proti manželské neplodnosti; patron začátku školního roku mládeže; matějských bratrstev
Město Trevír se může chlubit nejen dvoutisíciletými dějinami, ale má také jako jediné
místo v Německu ostatky apoštola. V bývalém kostele sv. Eucharia, dnes sv. Matěje,
odpočívají ostatky tohoto světce. Jeho hlava se ukazuje v domě. Také S. Maria Maggiore v
Římě, jeden z hlavních chrámů tohoto města, tvrdí od 11. století, že má apoštolovy ostatky.
Matěj byl po nanebevstoupení Ježíše Krista zvolen apoštoly za nástupce zrádce
Jidáše, neboť Ježíš stanovil počet apoštolů na dvanáct. Los rozhodl ve prospěch Matěje,
vedle něhož byl navržen k volbě i Josef Barsabáš. Matěj pak působil jako misionář nejprve
v Judsku a potom se odebral do území, kde žili jen pohané, a to i do Etiopie. Všude hlásal
horoucně Boží slovo a křtil obrácené.
O apoštolově smrti neexistují žádné jisté zprávy. Kolem r. 63 prý byl pohany
kamenován a potom zabit sekyrou. Biskup Agricius přinesl na počátku 4. století ostatky do
Trevíru jako dar císařovny Heleny. Tam byly r. 1050 a r. 1127 vyzvednuty. V kostele S.
Maria Maggiore v Římě je slavná busta -Matějův relikviář a také u sv. Justiny v Padově se
uchovávají domnělé Matějovy ostatky.
Úcta a tradice: kolem apoštola Matěje se vyvinuly rozličné tradice. Tak existují
tradiční matějské poutě k ostatkům, dříve existovala dokonce matějská mince. Především v
západním Německu bylo křestní jméno Matěj v mnoha dobách oblíbené a je to také součást
mnoha rodinných jmen. Také s počasím má Matěj co do činění. Existuje pořekadlo:
„Matěj láme ledy." Svátek sv. Matěje tedy platí za předzvěst blížícího se jara. Také v
Cechách se ujal zvyk třást o sv. Matěji ovocným stromovím, aby hojně rodilo. Kromě toho
sloužila matějská noc k četným předpovědím. Tak např. se večer vložily listy břečťanu do
mísy s vodou. Když byl některý list ráno změklý, znamenalo to nemoc.
Znázorňování: na vyobrazeních,
kterých není příliš mnoho, lze vidět Matěje
jako apoštola s knihou a svitkem, často
přirozeně s nástroji mučení, jako je
sekyra, meč, kopí nebo kamení. Také je
zobrazován okamžik jeho mučednické smrti, jako u „Jana de Beera" „Mučednická
smrt apoštola Matěje" (Umě-leckohistorické muzeum, Vídeň). V Praze Dejvicích je známý kostel sv. Matěje.
V České republice je slaven svátek sv.
Matěje 14. května.
Schránka s ostatky apoštola Matěje v kostele sv. Matěje v Trevíru (ostatky -dar císařovny Heleny).
Podle knihy: Rok se svatými

