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Šimon Kananejský  

Jméno 

Hebrejské jméno Šimon znamená „Slyšící“ (Hospodinův hlas), přízvisko 
je odvozeno ze staršího označení Palestiny. 

Co o něm víme z Nového zákona 

Byl rovněž označován jako Zélota (= příslušník nábožensko-politické 
skupiny, která nejradikálněji bojovala proti římské nadvládě) (Lk 6,15). 
Zůstává otázkou, zda tímto pojmenováním Lukáš nechtěl charakterizovat 
jeho výbušnou a horlivou povahu. Tomu by nasvědčovala možnost, že 
přízvisko je záměrným přetvořením aramejského slova „kanaana“, které 
označovalo horlivého člověka. 
Jeho jméno je známo jen ze seznamů učedníků. (Mk 3,14-19; Lk 6,13-16; Mt 
10,2-4; Sk 1,13) 
Někdy též ztotožňován s bratrem (bratrancem) Ježíše. (Mt 13,53-56; Mk 
6,3) 

Co o něm říká tradice a legendy 

Po Ježíšově smrti měl Šimon zůstat nejprve v Jeruzalémě, kde hlásal lidu 
Ježíšovo učení. Byl zvolen druhým biskupem jeruzalémským. Před 
obléháním Jeruzaléma odsud odešel, ale po zničení chrámu se znovu 
vrátil. Za císaře Trajána byl udán jako Ježíšův stoupenec, byl zatčen, 
mučen a nakonec ukřižován. 
Podle jiného starobylého podání (u Pseudo-Abdia) působil společně 
s apoštolem Judou Tadeášem 13 let v Arménii a v Persii, kde nakonec oba 
spolu podstoupili mučednickou smrt. Šimon byl podle 
podání ukřižován a na kříži rozřezán pilou.  
Západní tradice říká, že nejprve působil v Egyptě, potom se 
v Mezopotámii připojil k Judovi a spolu odešli do Persie, kde byli umučeni 
ve městě Sufiana (nebo Siana). Podle jiné verze měl být popraven ve městě 
Edessa, většina pramenů však hovoří o Persii. 

Atribut  

Kromě již zmíněné pily mezi jeho atributy patří také krátký meč, kterým 
byl podle Zlaté legendy rozsekán pohanskými kněžími. Vyskytuje se však 
i sekera, kyj a také kříž, kniha nebo svitek. Bývá zobrazován i spolu 
s Judou Tadeášem. 
  

https://cs.wikipedia.org/wiki/Juda_Tade%C3%A1%C5%A1_(apo%C5%A1tol)
https://cs.wikipedia.org/wiki/Arm%C3%A9nie
https://cs.wikipedia.org/wiki/Persie
https://cs.wikipedia.org/wiki/Uk%C5%99i%C5%BEov%C3%A1n%C3%AD
https://cs.wikipedia.org/wiki/Egypt
https://cs.wikipedia.org/wiki/Mezopot%C3%A1mie
https://cs.wikipedia.org/wiki/%C5%9Eanl%C4%B1urfa
https://cs.wikipedia.org/wiki/Zlat%C3%A1_legenda
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Byl rovněž označován jako Zélota. Lk 6,15 

Jeho jméno je známo jen ze 
seznamů učedníků. 

Mk 3,14-19; Lk 6,13-16; Mt 10,2-4; 
Sk 1,13 

Někdy též ztotožňován s bratrem 
(bratrancem) Ježíše. 

Mt 13,53-56; Mk 6,3 
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