
DDĚĚTTSSKKÝÝ  KKOOUUTTEEKK  ŘŘÍÍJJEENN    22000077 

 

 

Ahoj  děti! 
Máme za sebou první měsíc školního roku. Příroda už se definitivně převlékla do podzimního kabátu a my 

kousek po kousku ukrajujeme z měsíce října. Většinou jsme si v tomto měsíci povídali o Panně Marii 
a o modlitbě růžence. Doplňovali jsme a vybarvovali různé obrázky, abychom si tuto modlitbu co nejvíce 
přiblížili. Ani letos na to nechceme zapomenout, ale dnes si povšimneme trochu jiné oblasti. 

Budeme si povídat o andělech. Důvod 
je jasný. Když se podíváte do kalendáře, tak zjistíte, že 
na samém konci září, tedy přesně 29., slaví svátek sv. 
Michael, Gabriel a Rafael, archandělé. A hned 2. října 
si zase připomínáme Svaté anděly strážné. Takže 
myslím, že si naši pozornost jistě zaslouží. 

Když se malé dítě učí dělat kříž a začíná se modlit, 
většinou je jeho první modlitbou prosba k andělu 
strážnému – „Andělíčku můj strážníčku…“. Je pro vás 
nejmenší velice jednoduchá a srozumitelná. Prosíte 
v ní anděla strážného o ochranu duše i těla. A to je moc 
dobře, protože ta pomoc je velice důležitá. Nejen, že 
andělé mají „mnoho práce“ vás ochránit při všem 
dovádění, hrách, při nejistých jízdách na kole, při 
letním koupání a při vašich občas obdivuhodných 
nápadech, ale hlavně vám pomáhají na cestě k Pánu 
Bohu. Starají se velmi pečlivě o vaši duši. Určitě si 
zaslouží také váš dík. A tak zkuste třeba právě na ten 
svátek andělů strážných každý tomu svému andělovi 
poděkovat za to, že vás chrání. 

A ještě je pro vás připraven obrázek s čísly, který je 
zatím tajný. Až ho vybarvíte, tajemství zmizí a uvidíte, 
co vám Otazníček namaloval. 

1 – bílá 

2 – žlutá 

3 – oranžová 

4 – červená 

5 – zelená 

6 – modrá 

7 – hnědá 

8 – černá 

9 – fialová 

(Otazníček) 
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Pro starší: 
I vy starší se jistě obracíte s prosbou o ochranu ke svým andělům strážným v modlitbě Anděle 

Boží… nebo při společné modlitbě v kostele Svatý Michaeli – archanděli, chraň nás… 

Jak vlastně vnímáme existenci andělů a co o nich víme? Je to určitě otázka zahalená 
tajemstvím. O čem ale nelze pochybovat, je fakt, že andělé existují. Jasně a zcela konkrétně 
o tom svědčí na mnoha místech Písmo svaté. 

V životě občas potkáme člověka, který nám naprosto nezištně nabídne pomoc v těžké situaci 
a hluboce osloví svou dobrotou. Zanechá v nás pocit, že jsme se setkali s andělem v lidské 
podobě. Zatímco tito lidé mají hmotné tělo, andělé, o kterých je dnes řeč, jsou bytosti duchové. 
Tyto bytosti jsou osobní a nesmrtelné, mají rozum a vůli a také všechny viditelné tvory 
převyšují svou dokonalostí. To, že mají svobodnou vůli, je samozřejmě opravňuje k rozhodnutí 
se PRO Boha, nebo PROTI Bohu. My si pochopitelně chceme povídat o andělech, kteří řekli 
Bohu své ANO. 

Andělé, nebo-li poslové Boží, člověka ke své existenci nepotřebují, ale protože se rozhodli pro 
Boha, stávají se nedílnou součástí plánu spásy. Konkrétně tento fakt najdeme v Písmu svatém: 
„Což nejsou všichni andělé jen duchové, poslaní k tomu, aby sloužili těm, kdo mají jako 
dědictví dostat spásu?“ (Žid 1, 14). 

Tuto spásu andělé hlásají od počátku stvoření a během celých dějin. Poslušně slouží při 
uskutečňování Božího plánu. Setkáváme se s nimi v mnoha důležitých okamžicích a událostech, o kterých čteme ve Starém 
zákoně. Za všechny alespoň několik příkladů – uzavírají pozemský ráj, zachytí Abrahámovu ruku, ohlašují narození, pomáhají 
prorokům a konečně snad nejznámější je situace, kdy anděl Gabriel oznamuje narození Jana Křtitele i samotného Ježíše. 

Ježíšův život provázejí andělé svou službou od vtělení až po nanebevstoupení. Při Ježíšově narození znějí chvalozpěvy andělů 
– Sláva na výsostech Bohu. Andělé ochraňují Ježíšovo dětství, jsou s ním na poušti i ve smrtelné úzkosti. Oznamují také 
radostnou zprávu o vzkříšení. A spolu s Ježíšem přijdou všichni andělé při posledním soudu. 

Také celá církev se těší z veškeré pomoci andělů, spoléhá na ni a počítá s ní. Můžeme si to uvědomit, když pozorně sledujeme 
liturgii. Třeba při mši svaté, zkuste si všimnout, kolikrát jsou tam andělé zmiňováni. 

Závěrem by se dalo říci, že náš život je již od samého počátku až po úplný konec zde na zemi provázen mocnou ochranou 
andělů, kteří nás vedou na cestě k věčnému životu. A protože se andělé rozhodli zcela dobrovolně, že nám budou pomáhat 
a také proto, že s některými z nás mají zvlášť „těžkou dřinu“, zaslouží si určitě naše velké díky. 

(podle Katechismu kat. církve) (EJ) 

Řešení z minulého Poutníka: 

Z písmen na perníkové chaloupce jste měly složit slovo – NAROZENINY. 

Slova měla být doplněna v tomto pořadí: Přemyslovců, Vratislava I., Drahomíry, desátého, Ludmila, modlitbu, Boha, dobrým, 
stopách, dříví, Radoslavovi, andělů, Boleslav, vraždou, dveří, Staré Boleslavi, dědic, Svatováclavské, Praze. 

 


