Nanebevstoupení Páně
Pane Ježíši,
když jsi vstoupil na nebe,
neopustil jsi nás.
Jsi stále s námi
a vedeš svou církev.
Děkujeme ti za všechny způsoby,
v nichž se s tebou můžeme setkávat,
zvláště za eucharistii.
Pomoz mi, abych tě
vždycky přijímal s úctou a vírou.
Amen

Muži z Galileje, co tu stojíte a hledíte k nebi, aleluja,
ten, který byl od vás vzat do nebe, znovu přijde, aleluja.
Věčný Bože,
v Nanebevstoupení svého Syna
jsi povýšil každého člověka a prokázal jeho hodnotu.
Daruj nám pevnou důvěru,
že i my jsme povoláni ke slávě,
do které nás předešel Kristus,
který v jednotě Ducha svatého
s tebou žije a působí na věky věků.
Amen
Byl jsi odebrán naším očím, ale stále nám žehnáš. Zbav nás smutku a skleslosti, když
procházíme neúspěchy.
Vyvýšený Kriste, k tobě voláme:
Byl jsi vyvýšen nade vše, co jest. Otevři naše oči pro všechno dobré, ať to podporujeme. Ať
to sdílíme ve společenství s našimi bratry a sestrami.

Vyvýšený Kriste, k tobě voláme:
V tobě jsme poznali, co je člověk v Božích očích. Pomoz nám, ať se naučíme být pozorní k
lidem v nouzi, k odmítnutým, k pronásledovaným. Ať jim svou pomocí vracíme lidskou
důstojnost.
Vyvýšený Kriste, k tobě voláme:
Zaslíbil jsi nám Ducha Svatého. Posilni ty, kdo nesou v církvi větší odpovědnost, daruj jim
moudrost pro vykonávání jejich služby (nebo jejich úřadu). Ochraňuj je před pokušením
zneužít svého postavení, ať rostou v pokoře.
Vyvýšený Kriste, k tobě voláme:
Pane Ježíši Kriste, veď a přitáhni nás k sobě. A doveď nás jednou do slávy svého Otce, do
plného společenství s tebou i se všemi, kdo v tebe uvěří.
Neboť v tobě je milosrdenství i život, nyní a navěky.

Svátek nanebevstoupení Páně
se slaví 40. den po Vzkříšení (čtvrtek). Je slaven s odkazem na Lukášovu zprávu ( „po
čtyřicet dní se jim dával spatřit a učil je o království Božím“). Kristus je před očima
vyvýšen do Boží slávy. Kristovo vzkříšení a vyvýšení jsou součásti jednoho a téhož
přechodu ze smrti do slávy.
Ježíš Kristus svým vzkříšením ukázal, že má moc i nad smrtí. Člověk, který věří v
Ježíše jako v Božího Syna, zakouší toto vzkříšení v osobním životě. Jde o osobní obrácení a
vzkříšení ze hříchů. 40 dní po Velikonocích Ježíš vystoupil do nebe, odkud přišel.
Zdůraznil tak skutečnost, že křesťan, ačkoliv zůstává na zemi, má duchovně hledět na nebe
a všechno, co činí, má být zaměřeno na Boží království, které je v nebi.
Jen to, co je v nebi, je oproti pomíjivosti tohoto světa věčné. V tom je význam této
slavnosti. Uvedené osobní vzkříšení předchází budoucímu vzkříšení, které vyznáváme v
krédu – v křesťanském vyznání víry.
"Řekl jim: ´Tak je psáno: Kristus bude trpět a třetího dne vstane z mrtvých a v jeho
jménu bude hlásáno pokání, aby všem národům, počínajíc od Jeruzaléma, byly odpuštěny
hříchy. Vy jste toho svědky. Hle já vám pošlu toho, koho slíbil můj Otec. Vy tedy zůstaňte
ve městě, dokud nebudete vyzbrojeni mocí z výsosti.

„Vyvedl je pak směrem k Betánii, zvedl ruce a požehnal jim. A zatímco jim žehnal,
odloučil se od nich a vznášel se k nebi. Oni se mu poklonili a s velikou radostí se vrátili do
Jeruzaléma. Byli stále v chrámě a velebili Boha."
Nanebevstoupením vrcholí Lukášovo evangelium. Cesta Ježíše a každého křesťana má
svůj cíl na nejvyšší jeruzalémské hoře, na hoře Olivové. Při slavném dovršení svého
pozemského života žehná Ježíš jako velekněz zvednutýma rukama. Úkon žehnání
zviditelňuje, že Ježíš nezanechává své učedníky napospas sobě samotným. Zároveň se tímto
požehnáním předjímá seslání Ducha Svatého.
U apoštolů nastupuje víra místo pochybování, radost místo strachu a úzkosti.
Učedníci pak "byli stále v chrámě a velebili Boha" často je v Lukášově evangeliu chvála
odpovědí na projevy Ježíšovy moci.

V Lukášově podání má Nanebevstoupení trojí funkci:
a) je vymezeno období autentického zjevování Kristova apoštolům,
b) je připraven prostor pro očekávání proměňujícího daru Ducha
c) je načrtnut plán spásy s očekáváním parusie (druhého příchodu).

Ježíš Kristus “vešel do samého nebe, aby se staral o naše záležitosti u Boha”
“Když Bůh vzkřísil Krista Ježíše, vzkřísil zároveň s ním i nás, a když vykázal jemu místo v
nebi, vykázal je zároveň i nám, protože jsme s ním spojeni.”
Lidstvo ponechané svým přirozeným silám nemá přístup do “Otcova domu”, do Božího
života a jeho blaženosti. Jedině Kristus mohl otevřít člověku tento přístup, aby nám dal
naději, že i my, jeho údy, budeme spojeni v téže slávě tam, kam nás předešel On, jako naše
Hlava a jako Prvorozený.

