Ev. S. Matouše 28. Ev. S. Marka 1.
14. A uslyší-liť o tom hejtman, myť ho spokojíme, a vás bezpečny učiníme.
15. A oni vzavše peníze, učinili, jakž naučeni byli. I rozhlášeno jest slovo to u Židů až
do dnešního dne.
16. Jedenácte pak *učedlníků šli do Galiee
na horu, kdež jim byl uložil Ježíš.
*k. 26,32. Mark. 14,28.

17. A uzřevše ho, klaněli *se jemu. Ale někteří pochybovali.
*Luk. 24,52.
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18. A přistoupiv Ježíš, mluvil jim, řka: Dána
*jest mi všeliká moc na nebi i na zemi.

*k. 11,27. Žalm 8,7. Luk. 10,22. Jan 3,35. Žid. 1,2; 2,8.

19. Protož *jdouce, učte všecky národy,
křtíce je ve jméno Otce i Syna i Ducha svatého,

*Mark. 16,15. Luk. 24,47. Jan 15,16.

20. Učíce je zachovávati všecko, což jsem
koli přikázal vám. A aj, já *s vámi jsem po
všecky dny, až do skonání světa. Amen.
*k. 18,20.

EVANGELIUM
PODLÉ

(SEPSÁNÍ S.) MARKA
Kapitola 1.
Jana Křtitele práce i obcování. 9. Kristus Pán přijav křest,
poselství své začal, 16. učedlníků povolal, 23. a lidem
od ďábelství i neduhů spomáhal.

otevřená a Ducha jako holubici sstupujícího
na něj.
11. A hlas stal se s nebe: Ty jsi *ten můj milý
Syn, v němž mi se dobře zalíbilo.

Počátek evangelium Ježíše Krista, Syna Bo-

12. A i hned ho *Duch vypudil na poušť.

žího;
2. Jakož psáno *jest v prorocích: Aj, já posílám anděla svého před tváří tvou, kterýž připraví cestu tvou před tebou.
*Mal. 3,1; 4,5.6. Luk. 7,27.

3. Hlas *volajícího na poušti: Připravujte
cestu Páně, přímé čiňte stezky jeho.

*Žalm 2,7. Izai. 42,1. Mat. 3,17; 17,5. 2 Petr. 1,17.
*v. 10. Mat. 3,16; 4,1. Luk. 4,1.

13. I byl tam na poušti *čtyřidceti dnů, a pokoušín byl od satana; a byl s zvěří, a andělé
přisluhovali jemu.
*Mat. 4,11.
14. Když pak byl vsazen Jan, přišel Ježíš do
Galilee, káže *evangelium království Božího,
*Mat. 4,17.

4. Křtil Jan na poušti, a kázal křest pokání
na odpuštění hříchů.
5. I *vycházela k němu všecka krajina Judská i Jeruzalémští, a křtěni byli od něho všickni
v Jordáně řece, vyznávajíce hříchy své.

15. A pravě: Že se naplnil *čas, a přiblížilo
se království Boží. Čiňte †pokání, a věřte
evangelium.
*Gal. 4,4. †Mat. 3,2; 4,17.
16. A chodě podlé moře Galilejského, uzřel
Šimona *a Ondřeje bratra jeho, ani pouštějí síti
do moře, (nebo rybáři byli).

6. Byl pak Jan odín *srstmi velbloudovými, a pás kožený na bedrách jeho, a †jídal
kobylky a med lesní.

17. I řekl jim Ježíš: Poďte za mnou, a učiním
vás rybáře *lidí.
*Ezech. 47,10. Luk. 5,10.
18. A hned opustivše *síti své, šli za ním.

7. A kázal, řka: Jde *za mnou silnější nežli
já, kterémuž nejsem hoden, sehna se, rozvázati řeménka u obuvi jeho. *Mat. 3,11. Luk. 3,16.
8. Já *zajisté křtil jsem vás vodou, ale onť
vás křtíti bude Duchem svatým.

19. A poodšed *odtud maličko, uzřel Jakuba syna Zebedeova, a Jana bratra jeho, ani
na lodí tvrdí síti.
*Mat. 4,21.
20. A hned povolal jich. A oni opustivše
*otce svého Zebedea na lodí s pacholky, šli za
ním.
*Luk. 5,11.
21. I *vešli do Kafarnaum. A hned v sobotu
šed do školy, učil.
*Mat. 4,13.23. Luk. 4,31.
22. I divili se náramně učení jeho; nebo učil
je, *jako moc maje, a ne jako zákonníci.

*Izai. 40,3. Mat. 3,3.

*Mat. 3,5.6.

*2 Král. 1,8. Zach. 13,4. Mat. 11,18. †3 Mojž. 11,22.

*Joel 2,28. Mat. 3,11. Skutk. 1,5.

9. I stalo se v těch dnech, přišel Ježíš z Nazarétu Galilejského, a pokřtěn jest od Jana
v Jordáně.
10. A hned vystoupiv z vody, uzřel nebesa

*Mat. 4,18.21. Luk. 5,9.10.

*Mat. 4,20.

*Mat. 7,28.29.

