


KTO SÚ ANJELI ? 

 slovo ANJEL znamená „posol“ 

 sú to duchovné Božie stvorenia 

 majú rozum a slobodnú vôľu 

 nemajú telo 

 sú nesmrteľní 

 žijú neustále v Božej prítomnosti 

 ľuďom sprostredkujú Božiu vôľu 

 a ochranu 

 horia láskou k Bohu a slúžia mu  

 vo dne i v noci 

 

 



Môžeme s anjelmi  

nadviazať vzťah? 
 áno 

 môžeme ich prosiť o pomoc a o príhovor  

 u Boha 

 každý človek dostáva od Boha svojho anjela 

strážcu 

 v živote kresťanov anjeli môžu dať o sebe vedieť 

napr. ako poslovia nejakej správy alebo ako 

pomáhajúci sprievodcovia 

 takto poznáme troch ARCHANJELOV: 

 



•jeho meno znamená „Boh je silný“ 

•oznámil Zachariášovi, že sa mu 

narodí syn Ján Krstiteľ 

•zjavil sa Panne Márii a povedal, že sa 

jej narodí Ježiš 

 

 



• knieža anjelov  

• porazil Lucifera a padlých 
anjelov a zvrhol ich 

 do pekla 

• jeho meno znamená  

 „Kto ako Boh?“ 



• jeho meno znamená „Boh uzdravuje“ 

• spomína sa v knihe Tobiáš:   

   Tobiáš sa vydal na cestu a hľadal si 
sprievodcu, Rafael sa mu ponúkol a 
sprevádzal ho na celej ceste  

 do Médie, kde mal u príbuzných 
uložené striebro. V Médii potom 
zariadil uzdravenie Sáry, spútal 
démona a odprevadil oboch 
novomanželov naspäť do Ninive, 
odkiaľ Tobiáš pochádzal. Tam potom 
odhalil svoju pravú totožnosť a 
uzdravil Tóbiho slepotu.  



• Tretina anjelov na čele s Luciferom sa 

vzbúrila proti Bohu. Tým sa odsúdili na 

večné zatratenie. Zo závisti sa snažia,  

 aby sa aj ľudia odvrátili od Boha. 



 

• Každý človek dostáva  

od Boha svojho anjela 

strážcu, ktorý je stále  

s ním. 

• Je dobré modliť sa k 

nemu za seba i za druhých. 



• sv. Gemma videla celý život svojho anjela strážcu 
a často sa s ním rozprávala, takisto aj iní svätí 
videli svojich anjelov 

 

• Aj vo Sv. písme je citát o strážnych anjeloch: 
„Dajte si pozor, aby ste neopovrhli ani jedným z 
týchto maličkých. Lebo vám hovorím, že ich anjeli 
v nebi ustavične hľadia na tvár môjho Otca, ktorý 
je na nebesiach.“ 

 

• Na každej sv. omši je prítomných veľa anjelov, 
ktorí sa klaňajú Bohu prítomnému v Eucharistii. 

 

 

 



• Anjeli sú radi, keď sa k nim modlíme a 

rozprávame sa s nimi,  

   a môžu nám vyprosiť veľa milostí od Boha. 


