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2299..  sseepptteemmbbeerr::  ssvv..  MMiicchhaall,,  GGaabbrriieell  aa  RRaaffaaeell,,  aarrcchhaannjjeellii  
Pôvod mena:  
z hebr. micha-el – Kto ako Boh; 
z hebr. geber-el – muž Boží;  
z hebr. rapha-el – Boh uzdravuje.  
Sv. Michal, archanjel, je v kresťanskej 
tradícii prvý a najdôležitejší spomedzi 
anjelov. Je to anjel spravodlivosti a súdu, 
milosti a zľutovania. Je zástancom Božieho 
ľudu. Je patrónom viacerých štátov a miest, 
aj patrónom dobrej smrti. Sv. Michal, 
archanjel, je zobrazovaný v tunike a páliu, 
v obleku vládcu, ako bojovník v zbrani. Jeho 
atribútmi sú glóbus, kríž, palica, kopija, meč, 
oštep, štít, satan v podobe draka pri nohách 
alebo spútaný kopijou s nápisom: Quis 
ut Deus – Kto ako Boh.  
Sv. Gabriel, archanjel, sa prvý raz objavuje 
pod týmto menom v Knihe proroka Daniela. 
V kresťanskej tradícii prináša ľudstvu dobrú 
zvesť: zjavuje sa Zachariášovi a predpovedá 
mu narodenie syna Jána Krstiteľa. Zvestuje 
Panne Márii, že bude Matkou Božieho Syna. 
Je patrónom diplomatov, filatelistov, 
poslov, matematikov, rádia a televízie, 
telekomunikácií. Sv. Gabriel, archanjel, je zobrazovaný ako mládenec, prevažne s krídlami a nimbusom, 
odetý do tuniky a pália; niekedy má liturgický odev. Atribútmi sú berla, ľalia, palmová alebo olivová 
ratolesť.  
Sv. Rafael, archanjel, sa predstavil v Knihe Tobiáš, že je jeden zo „siedmich anjelov, ktorí stoja pripravení 
a vstupujú pred Pánov majestát“. V ľudskej podobe s menom Azariáš sprevádza mladého Tobiáša a stará sa 
o neho. Chráni ho pred mnohými nebezpečnými udalosťami, vyháňa démona Hasomdeja, uzdravuje 
slepého otca Tobiáša. Sv. Rafael, archanjel, je zobrazený ako mládenec v tunike. Jeho atribútmi sú kríž, 
pútnická palica, niekedy ryba a nádoby. 

Osemsmerovka s tajničkou:  
ARCHANJELI, AZARIÁŠ, BOJOVNÍK, CESTA, DIABOL, 
DUCHOVIA, EVANJELIUM, GABRIEL, LIEK, MEČ, 
MICHAL, NEBEZPEČENSTVO, PANNA MÁRIA, POSOL, 
RAFAEL, RYBA, SILA, SLEPOTA, SPRAVODLIVOSŤ, 
SPRIEVODCA, SVÄTÝ JOZEF, TOBIÁŠ, ZVESTOVAŤ, 
ĽALIA 
Predsavzatie: „Buďme teda oddaní, buďme vďační 
takým veľkým strážcom, opätujme ich lásku a 
uctievajme si ich, ako len môžeme a ako máme. Ale 
celú svoju lásku a úctu dajme tomu, od ktorého 
máme tak oni ako aj my všetko: aj to, že môžeme 
uctievať alebo milovať, aj to, že si zasluhujeme byť 
milovaní alebo uctení.“ (sv. Bernard) 


