
Michael, Gabriel a Rafael  
- tři svatí archandělé  
 
Archandělé, kteří stojí podle Bible před 
Bohem, své činy nepřipisují pouze sobě, ale 
dávají za ně jméno Boha, protože věrně stojí 
před Jeho tváří a plní svěřené úkoly, 
společný svátek má napomáhat vytvářet naší 
úctu.  
 
Michael - "Kdo je jako Bůh?"  
Gabriel - "Bůh ukázal svou sílu"   
Rafael - "Bůh uzdravil".  
 
 
Michael, archanděl 
patron katolické církve; Němců; vojáků; lékárníků, 
krejčích, sklářů, malířů, soustružníků, pekařů, kupců, 
cejchařů, výrobců vah, slévačů olova a cínu, 
pozlacovačů, bankovních zřízenců a radiomechaniků; 
umírajících a za dobrou smrt; duší v očistci; hřbitovů; 
proti blesku a nečasu 
Archanděl Michael má mnoho jmen. V náboženské 
tradici je nazýván knížetem andělů, andělem spra-
vedlnosti, hlídačem ráje, ochráncem církve Kristovy 
nebo knížetem duší. Je označován také jako důvěrník 
Boží, důvěrník, který předává lidem pokyny Páně. 
 
Úcta a tradice: den sv. Michaela, protože je na konci 
čtvrtletí, platí za den pranostik. Všude se v tu dobu 
pořádají michaelské trhy a jarmarky; slavný je 
především důrkheimerský michaelský trh, lidově nazývaný salámový trh. V 

Německu má Michael ještě zcela zvláštní význam: 
Němec se často nazývá „Michel", především také v 
zahraničí. Michaelův svátek se slaví od r. 1969 
společně se svátkem archandělů Gabriela a 
Rafaela (svátek archandělů). 
 
Znázorňování: Michael je zobrazován většinou v 
rytířském brnění 
 



Gabriel, archanděl 
Znám též jako Azariáš, Anděl lásky, 
Anděl radosti  
 
patron poštovních úředníků; poslů; 
sběratelů známek; televizního hlasatel 
ství a zpravodajství; proti manželské 
neplodnosti  
 
Atributy:lilie, páska 
 
Svatý Gabriel (Boží síla) je 
zvěstovatelem Božího poselství, 
oznamuje nejvznešenější události a 
poučuje ve Starém Zákoně Daniela.  

Papež Řehoř Veliký v jedné homilii říká: "K Marii je poslán Gabriel, nazvaný 
»Bůh ukázal svou sílu«, protože přišel zvěstovat toho, který se zjevil v 
poníženosti, aby pokořil zlé moci. 
 
 

 

úcta a tradice: teprve v r. 1969 byl Gabrielův svátek připojen ke svátku 
Michaela a Rafaela 29. září; předtím byl Gabrielův svátek 24. března. 
 

 

Znázorňování: Gabriel je andělem zvěstování (zvěstoval P. Marii narození 
jejího syna Ježíše); na znázorněních je proto zobrazován zářící, v ruce drží lilii, 
na východních obrazech někdy nese zeměkouli. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Rafael, archanděl 
patron lékárníků, horníků, pokrývačů a lodníků; 
poutníků, cestujících, vystěhovalců; nemocných; 
proti chorobám očním a proti moru slepých, tělesně 
postižených, lékařů, drogistů (nemá co do činění s 
drogami),  
Atributy: archanděl, mladý muž nesoucí hůl, mladý 
muž nesoucí rybu, anděl kráčející s Tobiášem, 
anděl držící láhev 
 
Úcta a tradice: Rafaelův svátek byl do středověku 
slaven v různé dny, 
 
až ho papež Benedikt XV. v r. 1921 stanovil na 24. 
říjen. Od r. 1969 platí společná památka s 
Michaelem a Gabrielem. V r. 1871 byl založen 

takzvaný „Rafaelův spolek"; měl poskytnout ochranu katolickým vystěhovalcům. 
Znázorňování: Rafael je znázorňován většinou v poutnickém oblečení a nese s 
sebou typickou cestovní láhev a hůl. Často byl zobrazován s mladým Tobiášem 
ze Starého zákona, oba vytahují z vody rybu. 
 
Příběh s Tobiášem nás zavádí do 
doby babylónského zajetí. Vypráví o 
tom, jak Tobiáš, Žid, padl do zajetí v 
Ninive. By potrestán, protože pohřbil 
mrtvého žida, stal se žebrákem a 
oslepl. Svého syna, také Tobiáše, 
poslal, aby vyzvedl dluh. Na cestě se k 
synovi přidal archanděl Rafael, který 
se však nedal poznat. Tobiáš se 
později zamiloval do Sáry, jejíž 
předchozích sedm ženichů zabil 
démon Asmodeus. Tobiáš spolu s Rafaelem Asmodea přemohl a po návratu 
vyléčil otcův zrak s pomocí ryby, kterou chytil v řece Tigris. Silou, skrytou v 
léčivé moci rybníka  Bethesda u Jeruzaléma.   


