
 

INTROITUS (Psalm. 63, 3) 
Protexísti me, Deus, a con-
véntu malignántium, allelúja: 
a multitúdine operántium 
iniquitátem, allelúja, allelúja. 
(Ps. ib. 2) Exáudi, Deus, 
oratiónem meam, cum 
déprecor: a timóre inimíci 
éripe ánimam meam. V. 
Glória Patri, et Fílio. 
 
ORATIO – Deus, dui beátum 
Marcum Evangelístam tlum 
evangélicæ prædicatiónis 
grátia sublimásti: tríbue, 
quǽsumus, ešus nos semper 
et eruditióne profícere, et 
oratióne defensi. Per 
Dóminum nostrum. 
 
LÉCTIO Ezechiélis Prophétæ 
(1, 10-14). 
Similitúdo vultus quátuor 
animálium: fácies hóminis, et 
fácies leónis a dextris ipsó-
rum quátuor: fácies autem 
bovis a sinístris ipsórum quá-
tuor, er fácies áquilæ désuper 
ipsórum quátuor. Fácies eó-
rum, et pennæ eórum extén-
tæ désuper: duæ pennæ sin-
gulórum jungebántur, et duæ 
tegébant córpora eórum: et u-

VSTUP (Žalm 63, 3) Ochránil 
jsi mne, Bože, od shluku 
bezbožníků, aleluja; od 
množství těch, kteří páší 
nepravost, aleluja, aleluja. (Ž. 
tamt. 2) Vyslyš, Bože, 
modlitbu mou, když úpím 
k tobě, zachraň duši mou 
před hrozným nepřítelem. V. 
Sláva Otci i Synu. 
 
MODLITBA – Bože, jenž jsi 
svatého Marka, Evangelistu 
svého, milostí evangelního 
zvěstování pozvedl, uděl, 
prosíme, abychom stále i jeho 
vyučováním prospívali i 
modlitbou byli chráněni. 
Skrze Pána našeho. 
 
ČTENÍ z Proroka Ezechiela 
(1, 10-14). 
Byly pak podoby čtyř tvorů: 
podoba člověka, podoba lva 
na pravé straně těch čtyř 
živočichů, podoba býka na 
levé straně těch čtyř 
živočichů a podoba orla 
vzadu těch čtyř živočichů. 
Tváře jejich a křídla jejich 
byla do výše roztažena; dvě 
křídla každého z nich se 
dotýkala, a dvě přikrývala 

listy tvého, přinášejíce tobě 
dary, prosíme, Pane, aby, 
jako jej evangelní zvěstování 
proslavilo, tak nechť nás jeho 
přímluva tobě v slově i 
skutku učiní příjemnými. 
Skrze Pána našeho Ježíše 
Krista, Syna tvého. 
 
 
K PŘIJÍMÁNÍ (Ž. 63, 11) Ra-
dovati se bude spravedlivý 
v Pánu a doufati bude v ně-
ho; i budou chváleni všichni, 
kdož jsou přímého srdce, 
aleluja, aleluja. 
 
PO PŘIJÍMÁNÍ – Tvoje 
svátosti, prosíme, Pane, nechť 
nám stálou přispívají pomocí, 
kterou nechť nás na pří-
mluvu svatého Evangelisty 
tvého Marka ode všech 
protivenství chrání. Skrze 
Pána našeho. 
 

bi múnera deferéntes, 
quǽsumus, Dómine: ut, sicut 
illum prædicátio evangélica 
fecit gloriósum: ita nos ejus 
intercéssio et verbo, et ópere 
tibi reddat accéptos. Per 
Dóminum nostrum Jesum 
Christum, Fílium tuum. 
 
 
COMMUNIO (Psalmus 63, 
11) Lætábitur justus in 
Dómino, et sperábit in 
eo: et laudabúntur omnes 
recti corde, allelúja, alle-      
lúja. 
 
POSTCOMMUNIO – 
Tríbuant nobis, quǽsumus, 
Dómine, contínuum tua 
sancta præsídium: quo, beáti 
Marci Evangelístæ tui 
précibus, nos ab ómnibus 
semper tueántur advérsis. 
Per Dóminum nostrum. 

25. dubna – Sv. Marka, evangelisty 

Preface o sv. Apoštolech. 



 

tedy Pána žní, aby poslal 
dělníky na žeň svou. Jděte; 
hle, já posílám vás jako ovce 
mezi vlky. Nenoste s sebou 
měšce, ani mošny, ani obuvi, 
a nikoho na cestě ne-
pozdravujte! do kteréhokoli 
pak domu vejdete, napřed 
řekněte: Pokoj domu tomuto. 
A bude-li tam člověk pokoje 
hodný, spočine na něm pokoj 
váš, pakli ne, vrátí se k vám. 
V tom domě pak zůstávejte a 
jezte i pijte, co mají; neboť 
hoden jest dělník mzdy své. 
Nepřecházejte z domu do 
domu. A do kteréhokoli 
města vejdete a přijmou vás 
tam, jezte, co vám předloží, a 
uzdravujte nemocné, kteří 
jsou v něm, a rcete jim: 
Přiblížilo se k vám království 
Boží. 
 
 
 
 
OBĚTOVÁNÍ (Ž. 88, 6) 
Nebesa oslavovati budou 
divy tvé, Pane, a věrnost tvou 
ve shromáždění spravedli-
vých, aleluja, aleluja. 
 
TICHÁ MODLITBA – O slav-
nosti svatého Marka, Evange-

těla jejich. každý ten živočich 
chodil čelem vpřed; kam je 
duch pudil, tam kráčeli, a 
neobraceli se, když chodili. A 
bylo zříti, že podoba 
živočichů je jako uhlí 
planoucí ohněm, a jako by 
hleděl člověk na pochodně; 
mezi živočichy kmital se 
velmi jasný oheň, a z ohně 
vycházely blesky. A ti 
živočichové chodili sem a 
tam jako kmitavý blesk. 
 
 
 
Aleluja, aleluja. V. (Ž. 88, 6) 
Nebesa oslavovati budou 
divy tvé, Pane, a věrnost tvou 
ve shromáždění svatých. 
Aleluja. V. (Ž. 20, 4) Vstavil 
jsi, Pane, na hlavu jeho 
korunu z drahého kamení. 
Aleluja. 
 
EVANGELIUM † Pokračová-
ní sv. Evangelia podle Lukáše 
(10, 1-9). 
Za onoho času: Vyvolil Pán 
ještě jiných sedmdesát dva a 
poslal je po dvou před sebou 
do každého města i místa, 
kam hodlal sám přijíti. I 
pravil k nim: Žeň sice hojná 
jest, ale dělníků málo. Proste 

numquódque eórum coram 
fácie sua ambulábat: ubi erat 
ímpetus spíritus, illuc gradie-
bántur, nec revertebántur 
cum ambulárent. et similitú-
do ánimálium, aspéctus eó-
rum quasi carbónum ignis ar-
déntium, et quasi aspéctus 
lampadárum. Hæc erat vísio 
discúrrens in médio animáli-
um, splendor ignis, et de igne 
fulgur egrédiens. Et animália 
ibant, et revertebántur in si-
militúdinem fúlguris corus-
cántis. 
 
Allelúja, allelúja. V. (Ps. 88, 6) 
Confitebúntur cæli mirabília 
tua, Dómine: étenim 
veritátem tuam in ecclésia 
sanctórum. Allelúja. V. (Ps. 
20) Posuísti, Dómine, super 
caput ejus coŕonam de lápide 
pretióso. Allelúja. 
 
EVANGELIUM † Sequéntia 
sancti Evangélii secúndum 
Lucam (10, 1-9). 
In illo témpore: Designávit 
Dóminus et álios septuáginta 
duos: et misit illos binos ante 
fáciem suam in omnem civi-
tátem et locum, quo erat ipse 
ventúrus. Et dicébat illis: 
Messis quidem multa, operá- 

rii autem pauci. Rogáte ergo 
Dóminum messis, ut mittat 
operários in messem suam. 
Ite: ecce, ego mitto vos sicut 
agnos inter lupos. Nolíte por-
táre sácculum, neque peram, 
neque calceaménta, et némi-
nem per viam salutavéritis. 
In quamcúmque domum in-
travéritis, primum dícite: Pax 
huic dómui: et si ibi fúerit fíli-
us pacis, requiéscet super il-
lum pax vestra; sin autem, ad 
vos revertétur. In eádem au-
tem domo manéte, edéntes, et 
bibéntes, quæ apud illos sunt: 
dignus est enim operárius 
mercéde sua. Nolíte transíre 
de domo in domum. Et in 
quam cúmque civitátem in-
travéritis, et suscéperint vos, 
manducáte quæ apponúntur 
vobis: et curáte infírmos, qui 
in illa sunt, et dícite illis: Ap-
propinquávit in vos regnum 
Dei. 
 
OFFERTORIUM (Ps. 88, 6) 
Confitebúntur cæli mirabília 
tua, Dómine: et veritátem 
tuam in ecclésia sanctórum, 
allelúja, allelúja. 
 
SECRETA – Beáti Marci E-
vangelístæ tui sollemnitáte ti-


