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Ježíš se loučí s apoštoly 
Sk 1,11 (liturgický překlad) 

Ježíš se setkával se svými učedníky a přáteli ještě čtyřicet dní po svém zmrtvýchvstání. Než od nich 

odešel k Otci, řekl jim něco velmi důležitého, co se ale týkalo nejen jich. Jeho slova máme plnit i my 

dnes, každý tam, kde zrovna jsme. 

Pokud nevíte, jak tato slova zní, dozvíte se to z tajenky! 
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Ve své dřívější _____ (4) jsem pojednal, _____ (7) Theofile, o všem, co Ježíš konal a čemu  

_____ (10) až do dne, kdy byl vzat do nebe. Předtím dal svým vyvoleným apoštolům příkaz skrze 

Ducha Svatého. Po svém utrpení jim _____ (16) mnoho důkazů, že žije: po čtyřicet dní se jim 

zjevoval a _____ (2) o Božím království. Když s nimi _____ (6), přikázal jim, aby neodcházeli 

z Jeruzaléma, ale čekali na Otcovo zaslíbení: „Vždyť jste přece o tom ode mě slyšeli: Jan křtil vodou, 

ale vy budete pokřtěni Duchem _____ (8) za několik málo dní.“ Tu se ho _____ (5) ti, kteří s ním 

byli: „Obnovíš teď, Pane, v Izraeli království?“ On jim však řekl: „To není vaše _____ (12), abyste 

věděli čas a okolnosti, jak je Otec z vlastní _____ (9) ustanovil. Ale až na vás sestoupí Duch svatý, 

dostanete moc a budete mými svědky v Jeruzalémě, v celém _____ (11) a Samařsku, ano až na 

konec země.“ Když to pověděl, byl před jejich zraky vyzdvižen a _____ (15) jim ho vzal z očí. 

_____ (13) upřeně k nebi za ním, jak odchází, a najednou vedle nich stáli _____ (14) muži 

v bělostných šatech a řekli: „Lidé z Galileje, proč tak stojíte a hledíte k _____ (1)? Tento Ježíš, který 

byl vzat od vás do nebe, _____ (3) zase právě tak, jak jste ho viděli, že odchází do nebe. 


