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Ježíšovo nanebevstoupení 

(Lk 24,46-53) 
 

Pane Ježíši, 
než jsi vstoupil na nebe, 
vysvětlil jsi apoštolům, 
proč se vše muselo stát. 

Oni se pak vrátili do Jeruzalém, 
velebili Boha a očekávali Ducha 

Svatého. Nebyli už smutní,  
protože věděli, že jsi je neopustil, 

ale že jsi stále s nimi. 
I s námi jsi stále. 

Děkujeme ti za to. 
Amen. 
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