
ANDĚL STRÁŽNÝ 

Neviditelný přítel 

Druhého října slavíme svátek andělů strážných. Pokusíme se teď trochu víc odhalit přítomnost anděla 

strážného v našem životě; můžeme také vést děti k tomu, aby se k němu obracely s modlitbou po 

probuzení, než jdou do školy a před spaním. 

Předškolní věk (3 – 6 let) 

Eliška a její anděl – příběh  

Z Eliščina narození měla velkou radost maminka, táta i její bratříčci. Bůh k sobě zavolal 

zástupy andělů, aby z nich vybral toho, kterému by svěřil právě narozenou holčičku. 

Jeden byl příliš velký, další příliš zaneprázdněný… Konečně ale mezi nimi uviděl 

jednoho malého blonďatého andílka s fialkovými křídly. Zavolal ho a Elišku mu svěřil. 

Od oné chvíle ta maličká nebyla nikdy sama, ve dne ani v noci, ani když byla vzhůru, 

ani když spala. Její malý anděl nad ní bděl.  

Když začala mluvit, rodiče ji naučili, aby každý den říkala tuto modlitbu: 

Anděli Boží, ochránce můj,  

chraň mě, veď mě a osvěcuj,  

vždyť tobě mne svěřil Bůh. Amen 

Eliščin anděl byl šťastný! Jeho děvčátko s ním mluvilo! Eliška rostla, stala se z ní 

maminka, pak babička, a ona učila tuto modlitbu také své děti a vnuky. Když se jí zdál 

být život příliš těžký, byla Eliška občas smutná a roztržitá, a pak někdy na svého 

neviditelného přítele zapomínala. Anděl jí byl ale vždycky blízko s otevřenou náručí, 

radil jí, byl trpělivý, přimlouval se za ni u Boha a trpělivě čekal, až si na něj Eliška 

znovu vzpomene. Pak Eliška zestárla a zemřela a její fialkový anděl ji doprovodil do 

ráje. 

Bible 

Andělé jsou v Bibli zmiňováni na mnoha místech, od první stránky do poslední.  

 V knize Job se říká, že každý člověk má svého anděla, který ho vede a ochraňuje 

od narození až do smrti. 

 Když Ježíš ukázal na děti, řekl: „Mějte se na pozoru, abyste nepohrdali ani jedním 

z těchto maličkých. Pravím vám, že jejich andělé v nebi vidí neustále tvář mého 

Otce, který je v nebi.“ (Mt 18,10) 

 Andělé mají ještě další úkoly: přinášet Bohu naše modlitby a oběti a vést nás 

k dobrému životu. 

  



Katechismus 

Skutky apoštolů nám říkají, že dobrá zpráva o Ježíši se i přes mnoho obtíží a 

pronásledování šířila stále víc. Ve 12. kapitole se vypráví o uvěznění apoštola Petra a 

o tom, jak ho osvobodil anděl. (Srov. Sk, 12,1-19). 

Anděl strážný je jedním z prostředníků Boží péče o každého člověka. Bůh každého z nás 

svěřil jednomu andělovi. Tento anděl je duchovní bytost, je nám věrný a chrání nás víc 

než naše maminka nebo tatínek – i když jsme ještě děti.  

Anděl strážný je také naším osobním Božím poslem a také naším poslem u Boha. Stále 

se dívá na Boží tvář a předkládá Bohu naše modlitby, dobré skutky a utrpení.  

Sami ho nevidíme. Často nám ale ve správnou chvíli připraví setkání s nějakým dobrým 

a pozorným člověkem, který nám pomůže, a my pak řekneme: Ty jsi úplný anděl!  

Kdy se k němu máme modlit?  

Představíme dětem smysl přítomnosti anděla strážného jako otevřenost a důvěru 

k dobrému a prozřetelnému Bohu, abychom se tak nemuseli cítit nikdy sami. Pomůžeme 

dětem obracet se v modlitbě na jejich anděla strážného, když jdou spát, když odchází 

z domova do školky, když všichni spolu vyrážíme na společný výlet. Připomeneme jim, 

že je dobré se modlit k andělu strážnému maminky, tatínka, doktora, řidiče, aby byl 

s nimi, kdyby se dostali do nesnází. 

(Převzato a upraveno z národního katechismu pro děti Italské biskupské konference) 

Papež František  

„Každý z nás má podle tradice církve anděla strážného, který nás chrání a pomáhá nám 

správně vnímat události a věci. Nikdo nekráčí životem sám a nikdo z nás si nemůže 

myslet, že je sám.“  

Rada svatého papeže Jana XXIII 

„Když se mi stane, že musím mluvit s někým, kdo je jen málo přístupný mým 

argumentům, obracím se ke svému andělu strážnému. Celou záležitost mu svěřím a 

prosím ho, aby se přimluvil u anděla strážného toho člověka, s nímž se mám setkat, a 

prosím ho, aby uklidnil a osvítil svého chráněnce. Rozhovor se pak velice usnadní.“ 

A ty? 

 Znáš nějakou modlitbu k andělu strážnému? Kdo tě ji naučil? Pozdravíš ho, když 

ráno vstaneš, „Dobré ráno!“ a večer se mu svěříš: „Ochraňuj mě v noci“? Mluvíš 

s ním? 

 Jací jsou podle tebe andělé? Zkus jednoho anděla nakreslit.   

  



Pracovní list 

 Nechte děti vybarvit obrázky andělů. Mohou si pak některého z nich nalepit na 

karton se špejlí nebo na papírovou kostku, kterou může dostat každé z dětí. 

 Protože svátek andělů strážných se často ve světě slaví zároveň se svátkem 

babiček a dědečků, připravte pro ně jednoduchou kytici z papíru (nebo z květin), 

do které pak nalepíte (nebo umístíte) andílka, kterého si děti vybarvily, a můžete 

je obdarovat. 

Modlitba 

S dětmi se můžeme na závěr hodiny shromáždit a pomodlit se tak jako Eliška 

z úvodního příběhu: 

Anděli Boží, ochránce můj,  

chraň mě, veď mě a osvěcuj,  

vždyť tobě mne svěřil Bůh. Amen 

 
 

 

 

 

 

 

Autor: Anna Maria Ambrosini.  

Překlad a úpravy z Dossier Catechista 1/2015 – 2016 David Žofák. 
  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 


