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1. čtení: Sk 1,1–11
Ježíš byl před jejich zraky vyzdvižen.

Čtení ze Skutků apoštolů.

Ve své dřívější knize jsem pojednal, milý Theofile, o všem, co Je-
žíš konal a čemu učil až do dne, kdy byl vzat do nebe. Předtím dal 
svým vyvoleným apoštolům příkaz skrze Ducha svatého. Po svém 
utrpení jim poskytl mnoho důkazů, že žije: po čtyřicet dní se jim 
zjevoval a mluvil o Božím království.

Když s nimi jedl, 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 svatým za několik 
málo dní.“

Tu se ho ptali ti, kteří s ním byli: „Obnovíš teď, Pane, v  Izraeli 
království?“ On jim však řekl: „To není vaše věc, abyste věděli čas 
a okolnosti, jak je Otec z vlastní moci ustanovil. Ale až na vás se-
stoupí Duch svatý, dostanete moc a budete mými svědky v Jeruzalé-
mě, v celém Judsku a Samařsku, ano až na konec země.“

Když to pověděl, byl před jejich zraky vyzdvižen a oblak jim ho 
vzal z očí. Hleděli upřeně k nebi za ním, jak odchází, a najednou ve-
dle nich stáli dva muži v bělostných šatech a řekli: „Lidé z Galileje, 
proč tak stojíte a hledíte k nebi? Tento Ježíš, který byl vzat od vás do 
nebe, přijde zase právě tak, jak jste ho viděli, že odchází do nebe.“

Žl 47,2–3.6–7.8–9

Odp.: Bůh se vznáší za jásotu, Hospodin vystupuje za hlaholu trub.
nebo: Aleluja.

Všechny národy, tleskejte rukama,  
jásejte Bohu radostným hlasem,  
protože Hospodin je vznešený, hrozný,  
je to veliký král nad celou zemí.

Bůh se vznáší za jásotu,  
Hospodin vystupuje za hlaholu trub. 
Zpívejte Bohu, zpívejte,  
zpívejte našemu králi, zpívejte!

Protože Bůh je králem celého světa,  
zpívejte mu chvalozpěv! 
Bůh vládne národům, 
Bůh zasedá na svém svatém trůnu.

2. čtení: Ef 1,17–23
Posadil ho po své pravici v nebi.

Čtení z listu svatého apoštola Pavla Efesanům.

Bratři!
Bůh našeho Pána Ježíše Krista, Otec slávy, ať vám udělí dar mou-

dře věci chápat a  jejich smysl odhalovat, takže budete moci mít 
o něm správné poznání. On ať osvítí vaše srdce, abyste pochopili, 
jaká je naděje těch, které povolal, jaké poklady slávy skrývá křesťa-
nům jeho dědictví a jak se ukazuje na nás, na věřících, jeho nesmír-
ně velká moc působením jeho všemohoucnosti. Ta se už projevila, 
když Krista vzkřísil z mrtvých a posadil ho po své pravici v nebi: 
vysoko nad všechna knížata, mocnosti, síly, panstva – a jak jen se 
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ještě jmenují všechny hodnosti, a to nejen v tomto věku, ale i v bu-
doucím.

Ano, ,všechno podřídil pod jeho nohy‘. A jeho dal jako svrcho-
vanou hlavu církvi: ona je jeho tělem, plností toho, který naprosto 
všechno ovládá.

Zpěv před evangeliem: srov. Mt 28,19.20
Aleluja. Jděte a učte všechny národy, praví Pán; já jsem s vámi po 

všechny dny až do konce světa. Aleluja.

Evangelium: Mt 28,16–20
Je mi dána veškerá moc na nebi i na zemi.

Zakončení svatého evangelia podle Matouše.

Jedenáct učedníků odešlo do Galileje na horu, kam jim Ježíš 
určil. Uviděli ho a  klaněli se mu, někteří však měli pochybnosti. 
Ježíš k nim přistoupil a promluvil:

„Je mi dána veškerá moc na nebi i na zemi. Jděte tedy, získejte za 
učedníky všechny národy, křtěte je ve jménu Otce i Syna i Ducha 
svatého a učte je zachovávat všechno, co jsem vám přikázal. Hle, já 
jsem s vámi po všechny dny až do konce světa!“


