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Priprava: Na mizo prinesemo svečko in jo prižgemo. Če imamo, lahko postavimo zraven sliko 
vstalega Jezusa, ki ni več na križu. 
 
Znamenje križa.  
 
Pogovor: Predstavljajmo si, da smo pred veliko nalogo, za katero ne vemo, če ji bomo res 
kos. Kaj nam takrat najbolj pomaga? Kaj si želimo slišati? Si želimo, da nam kdo stoji ob 
strani? Danes praznujemo Jezusov vnebohod. In v odlomku iz Svetega pisma bomo slišali o 
tem, kako Jezus pred svojim odhodom pripravlja in opogumlja svoje učence.  
 
Predlog pesmi: Danes lahko zapojemo pesem »Prejeli boste moč«, ki govori ravno o 
današnjem odlomku iz Božje besede https://www.youtube.com/watch?v=K7c9ZyDSeNw – 
vklopite podnapise za besedilo!). 
 
Sveto pismo:  Prebrali bomo odlomek iz apostolskih del (Apd 1,1-11) 

V prvi knjigi sem poročal, Teófil, o vsem, kar je Jezus delal in učil do dne, ko je bil vzet v 
nebesa. Še prej je apostolom, ki si jih je bil izbral, dal naročila po Svetem Duhu. Po svojem 
trpljenju jim je z mnogimi znamenji dokazal, da živi: štirideset dni se jim je prikazoval in jim 
govoril o Božjem kraljestvu. Ko je bil z njimi pri jedi, jim je naročil, naj ne odhajajo iz 
Jeruzalema, temveč naj počakajo na Očetovo obljubo, »o kateri ste slišali od mene; zakaj 
Janez je krščeval z vodo, vi pa boste v nekaj dneh krščeni s Svetim Duhom«. Ko so bili zbrani, 
so ga vprašali: »Gospod, ali boš v tem času obnovil izraelsko kraljestvo?« Rekel jim je: »Ni 
vaša stvar, da bi vedeli za čase in trenutke, ki jih je Oče določil v svoji oblasti. Toda prejeli 
boste moč, ko bo Sveti Duh prišel nad vas, in boste moje priče v Jeruzalemu in po vsej Judeji 
in Samariji ter do skrajnih mej sveta.« Po teh besedah se je dvignil pred njihovimi očmi in 
oblak ga je zastrl njihovim pogledom. Ko so po njegovem odhódu strmeli v nebo, glej, sta 
stala pri njih dva moža v belih oblačilih, ki sta rekla: »Možje Galilejci, kaj stojite in gledate v 
nebo? Ta Jezus, ki je bil vzet od vas v nebo, bo prišel prav tako, kakor ste ga videli iti v nebo.«  

Skika: Mozaik p. Marka I. Rupnika 



Razlaga: Jezus se je po svojem vstajenju svojim učencem še štirideset dni prikazoval. Govoril 
jim je o božjem kraljestvu in jih pripravljal na to, da bodo šli po svetu in ljudem oznanjali 
veselo novico o Jezusu in našem odrešenju z njegovo smrtjo na križu in vstajenjem. Dokazal 
jim je, da res živi, da bi najprej oni čisto zares verovali. 

Še preden je Jezus umrl, je svojim učencem povedal, da mora oditi. Takrat so bili zelo 
žalostni. Ampak on jih je potolažil s tem, ko jim je rekel, da ko on odide, jim bo poslal 
Tolažnika, Svetega Duha, ki bo za vedno ob njih. Povedal jim je, da jih bo Sveti Duh učil 
vsega, kar bodo potrebovali in jih vedno vodil. 

Tudi danes, tik preden je odšel v nebo k Očetu, jim je še enkrat zagotovil, da bodo prejeli 
Svetega Duha, ki jim bo dal moč za vse, kar bodo v njegovem imenu delali. In naročil jim je, 
naj bodo njegove priče pri vseh ljudeh – to pomeni, da naj vsem govorijo o njem.  

Čeprav je Jezus odšel k Očetu v nebo in ga tudi ni med nami v človeški podobi, pa je 
pomočnika Svetega Duha obljubil tudi vsem nam. Zato se nam ni treba bati, da smo sami, saj 
res lahko verjamemo, da nas spremlja Sveti Duh, ki ga je k nam poslal Jezus. In res lahko 
pogumno drugim ljudem pripovedujemo o njem. 

 

Molitev: Smo tudi v maju, Marijinem mesecu, zato lahko danes zmolimo eno desetko 
rožnega venca in se s skrivnostjo »ki je v nebesa šel« spominjamo Jezusovega vnebohoda.  

 
 
 
Spodbuda: Od Vnebohoda do Binkošti, ko praznujemo prihod Svetega Duha, je ravno 10 dni. 
V tem času lahko prosimo za Svetega Duha s to molitvijo (tudi tisti, ki še niso bili birmani): 

Pridi, Sveti Duh, napolni srca svojih vernih 
in vžgi v njih ogenj svoje ljubezni. 

Pošlji svojega Duha in prerojeni bomo 
in prenovil boš obličje zemlje. 
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