
PRILOGE:  

Slike Emavsa: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Emavs je bil 

popolnoma uničen 

leta 1967. 

Kje natančno je bil svetopisemski 

Emavs, ne vemo. Je več možnih 

lokacij. Na sliki so ruševine 

Nicopolisa, ene od možnih lokacij.  

Emavs v prvi 

polovici 20. stoletja 



 

 

 

 

Odlomek iz Svetega pisma:  

 

Učenca spoznata Jezusa po lomljenju kruha 
Iz svetega evangelija po Luku (Lk 24,13-35) 

Glej, prav tisti dan, prvi po soboti, sta dva izmed Jezusovih učencev potovala v vas, ki se 
imenuje Émavs in je šestdeset stadijev oddaljena od Jerúzalema. Pogovarjala sta se o vsem 
tem, kar se je zgodilo. In medtem ko sta se pogovarjala in razpravljala, se jima je približal 
sam Jezus in hodil z njima. Njune oči pa so bile zastrte, da ga nista spoznala. Rekel jima je: 
»O kakšnih rečeh se pogovarjata med potjo?« Žalostna sta obstala in eden izmed njiju, ki 
mu je bilo ime Kleópa, mu je odgovóril: »Si ti edini tujec v Jeruzalemu, ki ne ve, kaj se je tam 
zgodilo te dni?« »Kaj neki?« je rekel. Dejala sta: »To, kar se je zgodilo z Jezusom 
Nazaréčanom, ki je bil prerok, mogočen v dejanju in besedi pred Bogom in vsem ljudstvom; 
kako so ga naši véliki duhovniki in poglavarji dali obsoditi na smrt in križati. Mi pa smo upali, 
da je on tisti, ki bo rešil Izrael. Vrh vsega pa je danes že tretji dan, odkar se je to zgodilo. Vsi 
iz sebe smo tudi zaradi nekaterih žena iz naših vrst. Ko so bile zgodaj zjutraj pri grobu in 
niso našle njegovega telesa, so se vrnile in pripovedovale, da so celó videle, kako so se jim 
prikazali angeli, ki so povedali, da on živi. Nekateri od naših so šli h grobu in so našli vse 
takó, kakor so pripovedovale žene, njega pa niso videli.« 

In on jima je rekel: »O nespametna in prepočasna v srcu, da bi verovala vse, kar so povedali 
preroki! Mar ni bilo potrebno, da je Mesija to pretrpél in šel v svojo slavo?« Tedaj je začel z 
Mojzesom in vsemi preroki ter jima razlagal, kar je napisano o njem v vseh Pismih. Medtem 
so se približali vasi, kamor so bili namenjeni. On pa se je delal, kakor da gre dalje. Silila sta 
ga in govorila: »Ostani z nama, kajti proti večeru gre in dan se je že nagnil.« In vstopil je, da 
bi ostal pri njiju. Ko je sédel z njima za mizo, je vzel kruh, ga blagoslôvil, razlomil in jima ga 
dal. Tedaj so se jima odprle oči in sta ga spoznala. On pa je izginil izpred njiju. In rekla sta 
drug drugemu: »Ali ni najino srce gorelo v nama, ko nama je po poti govóril in razlagal 
Pisma?« Še tisto uro sta vstala in se vrnila v Jeruzalem ter našla zbrane enajstére in tiste, ki 
so bili z njimi. Govorili so: »Gospod je res vstal in se prikazal Simonu.« Tudi onadva sta 
pripovedovala, kaj se je zgodilo na poti in kako sta ga prepoznala po lomljenju kruha. 

Pot v Emavs. 



Pesmi:  

 STA ŠLA UČENCA (F. Gačnik)  

           g                                  c                                            g                             D7 

1. STA ŠLA UČENCA PO CESTI V EMAVS OTOŽNA, ŽALOSTNA.  

     g             c             g        D    G         

   PRISTOPI JEZUS, ZAČNE POGOVOR IN ŽE GA PROSITA: 

     G                     C     G                   D 

BODI PRI NAS, KER SE ŽE MRAČI, BODI PRI NAS, GOSPOD.  

G                   C        G             D       G 

BODI PRI NAS, DAN NAGIBA SE V NOČ. BODI PRI NAS, GOSPOD. 

2. KAMNITA CESTA V ŽIVLJENJU NAŠEM SPELJANA JE V NEBO.  

    DA NE OMAGA KORAK NA POTI, PROSIMO JEZUSA: BODI PRI NAS… 

3. JE Z NAMI JEZUS V PODOBI KRUHA, PONIŽEN, TIH, UBOG.  

    JE HRANA DUŠAM IN MOČ SLABOTNIM, ZATO PROSIMO GA: BODI PRI NAS…. 

 

 NA POTI V EMAVS (Roža Gantar, Franc Juvan) notni zapis najdete na 

http://www.juvan.rkc.si/vvelnoc.htm 

1. Učenca iz mesta sta v Emavs odšla, potrta bila sta, prestrašena vsa. 

Pridružil se jima je vstali Gospod in Pisma razlagal vso dolgo je pot. 

Aleluja, aleluja, četudi ga nista spoznala, 

Aleluja, aleluja, goreče sta ga poslušala. 

2. Prosila sta ga, da bi z njim ostal, pa kruh je razlomil in jima ga dal. 

In glej, pri večerji se čudež zgodi, spregledale v hipu so njune oči. 

Aleluja, aleluja, srce je postalo goreče, 

Aleluja, aleluja, spet upanja polno in sreče. 

3. Ostani med nami, naš vstali Gospod, saj strma in težka življenja je pot. 

Naj tvoj evangelij nam sveti v temi in tvoje Telo naj nam daje moči. 

Aleluja, aleluja, In naše srce bo goreče, 

Aleluja, aleluja, zaupanja polno in sreče. 
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