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– Joj, Dobromilka, ja musím mať ale skvelého 
anjela strážcu!
– A to vieš podľa čoho, Svetlúšik?
– Už toľko ráz som sa pri pátraní so svojou 
baterkou zabudol pozerať pod nohy. A som 
tu – celý živý a zdravý. 
– Ty, Svetlúšik, čo keby sme si tento týždeň 
posvietili na anjelov?
– Ale ako, Dobromilka, keď sú neviditeľní?
– To je pravda. Ale skúsiť to môžeme. Máme 
predsa Bibliu.

Ahoj, kamaráti!
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  S ANJELMI A ARCHANJELMI

ANJELSKÝ MINIKVÍZ

Neviditeľní,  
no nablízku

Hoci sú anjeli neviditeľné duchovné bytosti bez 
tela, Svetlúšikova baterka predsa len o nich nie-
čo vypátrala. Vo svetle baterky ich neuvidíme, 
ale vo svetle Svätého písma a našej viery ich 
tajuplným spôsobom spoznávame. Dobrí anjeli 
sú bytosti, ktoré milujú Boha a slúžia mu. Môže-
me sa s nimi v modlitbe hocikedy porozprávať.
Podľa zjavení anjelov zaznamenaných v Biblii po-
známe mená niektorých z nich. Čo znamenajú 
mená archanjelov Michala, Gabriela a Rafaela, 
zistíš po rozpletení obláčikov. 
Pozri sa do cirkevného kalendára – 
kedy majú títo archanjeli sviatok? 

Veselý kvíz o tom, ako poznáš anjelov. Jed-
na otázka má viac správnych odpovedí.

1. Čo znamená slovo anjel?
A) Krídlo
B) Posol
C) Kamarát

2. Prečo majú na obrázkoch anjeli biele 
šaty?
A) Lebo majú radi svetlé farby.
B) Lebo v nebi používajú dobrý prací prostrie-
dok.
C) Lebo si ich tak zväčša umelci predstavujú – 
svetlá farba šiat vyjadruje, že anjeli pochádzajú 
z Božieho svetla a sú čistí, svätí.

3. Prečo majú anjeli krídla?
A) Aby dokázali rýchlo preklenúť veľké vzdia-
lenosti.
B) Aby im v horúčave nad oblakmi nebolo teplo 
a mohli sa krídlami ovievať.
C) Anjelské krídla vymysleli ľudia vo svojich 
predstavách. Anjelské krídla na obrazoch sym-
bolizujú, že anjeli sú stále pri nás – akoby lietali 
nad nami.

4. Čo robia anjeli?
A) Zvelebujú, oslavujú Boha a plnia jeho prí-
kazy.
B) Prinášajú ľuďom správy od Boha.
C) Ochraňujú človeka, sprevádzajú ho životom.

5. Sú všetci anjeli dobrí?
A) Samozrejme.
B) Podľa toho, akú majú náladu.
C) Niektorí anjeli neposlúchli Boha, znenávideli 
ho a stali sa diablami.

6. Kde býva v noci môj anjel strážca?
A) Bdie a stráži ma.
B) Spí pod posteľou.
C) Upratuje hračky.

Nech vaše kroky vedú kamkoľvek,  
kamaráti, rátajte so svojím  

anjelom strážcom a nezabúdajte  
si s ním pohovoriť v modlitbe.

Rafael – Boh uzdravuje, Gabriel – Boh je silný 
Michal – Kto je ako Boh?
Riešenie: 

Riešenie: 

2C, 3C, 4ABC, 5C, 6A 
1B (z gréckeho slova angelos – posol)


