Marek - evangelista, mučedník
narozen: v 1. století v Jeruzalémě, Palestina
zemřel: kolem r. 67 v Alexandrii, Egypt
patron ostrova Reichenau, notářů, stavebních
dělníků, zedníků, sklenářů, košíkářů, malířů na
skle, písařů; za dobré počasí a dobrou úrodu;
proti blesku a krupobití; proti náhlé smrti.

Kostel sv. Marka v Benátkách -dnešní bazilika, vznikla v letech mezi 1063
a 1073. První kostel byl založen, když dva mořeplavci přinesli ostatky
evangelisty Marka dobrodružnými cestami z Alexandrie do Benátek. Roku
836 byl tento kostel posvěcen a světcovy ostatky v něm nalezly poslední
odpočinek. Marek byl jmenován patronem města Benátek, jeho symbol,
okřídlený lev, je od té doby znakem města na lagunách.
O životě evangelisty Marka jsou rozdílná podání.
Autor druhého evangelia byl synem Marie, v
jejímž domě v Jeruzalémě slavil Ježíš poslední
večeři. Marek bylo jen příjmení jeho vlastního
jména Jan. Po smrti Ježíše Krista doprovázel
Marek asi od r. 44 Pavla a Barnabáše na jejich
cestě do Antiochie, později do Malé Asie. Když se
Pavel zdráhal vzít ho s sebou na druhou misijní
cestu, šel Marek s Barnabášem na Kypr, kde
hlásal evangelium.

Další známý úsek Markova života je jeho pobyt v
Římě, asi od r. 61. Tam se přidal k Petrovi a
smířil se zase i s Pavlem, který tam rovněž dlel.
Zde pak napsal Marek své evangelium, do kterého
zabudoval i Petrova kázání. Po smrti svatého
Petra, jehož si velmi vážil, odešel Marek kolem
roku 65 do Alexandrie, založil tamější církev a
byl jejím prvním biskupem.

Obyvatelé, nepřátelsky naladění vůči křesťanům, přepadli jednoho dne
evangelistu před oltářem, a jak praví legenda, lanem, vázaným kolem krku,
ho usmýkali k smrti. Toto se mělo stát
kolem roku 67. Asi za 750 let přišly
Markovy ostatky do Benátek. Roku 830
dostal opat Erlebald z Reichenau od
veronského biskupa při slavnostním
obřadu jednu Markovu relikvii pro svůj
klášter. Dnes se uchovává v nové vzácné
schránce ze 14. století v pokladnici
katedrály Panny Marie a sv. Marka.
Příslušníci mnoha různých povolání vzývají Marka jako svého patrona.
Zedníci si ho zvolili za svého ochránce, protože podle legendy, když se
stavěl kostel sv. Marka, spadl jeden zedník z lešení a když se pomodlil k
svatému Markovi, zůstal bez pohromy.

Úcta a tradice: ostrov Reichenau si svého patrona připomínají oslavou v
nepravidelných rozmezích. Mezi jiným se při ní koná procesí. Rolníci
považují Marka za pána počasí, den svatého Marka je pro počasí
rozhodující. Prosebné procesí po polích 25. dubna nemá s Markem nic
společného, ale pochází od pohanského svátku. V Benátkách se slaví
Markův svátek 25. června. Řekové oslavují evangelistu 11. ledna. Koptové
26. března.

Znázorňování: Marek bývá skoro vždy
znázorňován, jak sedí před knihou a píše brkem.
Většinou má u sebe lva, neboť jeho evangelium
začíná kázáním Jana Křtitele na poušti. Často ho
také vidíme pohromadě s třemi ostatními evangelisty. Existuje také mnoho obrazů jeho mučednictví
a přenesení jeho ostatků. V nesčetných kostelích v
Itálii a v mnoha muzeích můžeme obdivovat
vyobrazení tohoto evangelisty.

