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Maše v prihodnjem tednu
26. NED. MED LETOM, 27.9., Slomškova in Šmih. ned.
7.00: Sv. Mihael: živi in + farani
9.00:+ Irena MAČEK, 30. dan
10.30: Sv. Mihael: + Janez CESTNIK, Janez in 
                Marija HABE
              + Miha in Justina GOLOUH
PONEDELJEK, 28.9., sv. Venčeslav, mučenec
7.30: + Franc, obl., Marija in Ciril DEŽELAK
         + Franc TIRINGER, 8.dan
TOREK, 29.9., sv. Mihael, Gabrijel, Rafael, nadang
9.00: sv. Mihael: priprošnja za modro in razumno srce
19.00: + Jože, brat Ivan in starši KLEZIN
         + Tilka ŠKORJA
SREDA, 30.9., sv. Hieronim, duh., c. uč.
7.30: + Matija JAKOPIČ
         + Frančiška ZALOKAR
ČETRTEK, 1.10.,   sv. Terezija Det. Jezusa, dev., c. uč.
19.00: + Anica, 5. obl., in mož Vlado BOLČINA
            + Majda HRASTNIK, Ivan, dva Mihaela 
             HRASTNIK in sorodniki
PETEK, 2.10., sv. angeli varuhi
7.30: + Marija KNEZ
19.00: + Bogu in Lurški Materi Božji v zahvalo 
            za uslišane prošnje
SOBOTA, 3.10., sv. Gerard, opat
19.00: + starši ROZMAN, Neža ŠPEC in trije bratje
           + Janez, obl., in Angela TERBOVC
po večerni maši celonočno češčenje Najsvetejšega
27. NEDELJA  MED LETOM, 4.10., rožnovenska ned.
7.00: živi in + farani
        + Tomaž, Matilda, Stane in Jože DIACI
9.00: + Frančiška ZALOKAR
11.00: Šmohor: + brat Franc PERTINAČ

Zahvala za krašenje v septembru Marija Gradec, Modrič, 
Plazovje in Radoblje. V oktobru čistijo in krasijo Olešče, 
Padež, Požnica in Reka. 

Svetopisemski pisci so pogosto v zadregi, ko pred-
stavljajo ta vzvišena skrivnostna bitja. Angel se 
včasih kar sredi pripovedi začne imenovati Gospod. 

To odseva starodavno 
verovanje, da se Bog, 
ki biva v nedostopni 
svetlobi, na tem svetu 
razodeva v vidni ob-
liki svojih poslancev.
Sam pa sem bil v 
zadregi pri opazovan-
ju teh mogočnih vrat 
v šmihelsko svetišče, 
zaradi upodobitev v 
spodnjih dveh linah. 
Malo verjetno se mi 

je zdelo, da bi na vhodna vrata kar dvakrat up-
odobili hudobca in tudi najbolj izrazna se mi nista 
zdela. Ustavil sem se ob dejstvu, da imajo angeli 
v Svetem pismu tudi negativne, uničevalne na-
loge. Tako gre v noči izhoda pokončevalec po-
bijat v hiše Egipčanov (2 Mz 12,23). Po Davidovem 
ljudskem štetju angel pokončava ljudstvo s kugo 
(2 Sam 15-17). Kdo lahko zanika, da ni ravno ta 
življenjska usoda upodoblje-
na tudi v spodnjih polnilih 
vrat šmihelskega svetišča?
O, množice romarjev, ki ste 
skozi stoletja stopala skozi ta 
vrata v svetišče, iskat tolažbe, 
pomoči in zaupanja v Božje 
varstvo preko angelov, v 
letošnjem izkustvu Covida-19 
se vam pridružujemo tudi mi. 
Tiho se na ustnicah zaznava mo-
litev: “Odprite mi vrata pravičnosti, stopil bom 
skoznje, zahvalil se bom GOSPODU” (Ps 118,19)

Mogočna vrata 
v šmihelsko svetišče so 
kot glasno vabilo, da se 
priporočimo angelom 



Ko smo prvo nedeljo v septembru obhajali angel-
sko nedeljo, se je zdelo, da je do Šmihelske nedelje 
še daleč, pa je že tu. Na starodavnem svetišču, 
posvečenem sv. Mihaelu sem se letos še posebej 
ustavil pri mogočnih vhodnih vratih, posebej ob-
danih s tremi angelskimi glavami med perutmi. V 
njih prepoznavam nadangele: Mihaela, Gabrijela in 
Rafaela:
Mihael, katerega ime pomeni: »Kdor je kakor Bog« 
nam razodeva Božjo silo in mogočnost. Premagal 
je satana - velikega zmaja, staro kačo (prim. Raz. 12,1-17) 
in ga vrgel iz raja. Mihael je že po imenu postavljen 
v bojno nasprotje s prišepetavanjem kače – satana 
v raju, ki hoče prvega človeka zapeljati v odpad od 
Boga. Ime Mihael prvikrat navaja prerok Daniel, 
ki ga označuje kot ‘velikega kneza’. V Novi za-
vezi nam je predstavljen v prepiru s hudičem zaradi 
Mojzesovega trupla. Kasneje Mihael nastopa kot 
vodja angelov, ki v boju s satanom in njegovimi 
angeli dosežejo sijajno zmago (knjiga Razodetja). Na to 
se nanaša molitev k nadangelu Mihaelu, ki varuje 
božje ljudstvo končne sodbe. Mihael je zavetnik 
vesoljne Cerkve, v boju zoper zalezovanja hudih 
duhov. Nadangel Mihael je najpogosteje upodo-
bljen kot borec zoper zmaja – satana, z mečem in 
sulico.
Gabriel v hebrejskem jeziku ‘božji mož’ ali ‘božji 
junak’. V Stari zavezi je omenjen le v Danielovi 
knjigi. V Novi zavezi nadangel Gabriel oznani 
rojstvo Janeza Krstnika in Jezusovo rojstvo. Na-
jprej in najbolj pogosto je upodobljen v zvezi z 
Gospodovim oznanjenjem Mariji. Pri oznanilu 
rojstva Janeza Krstnika se duhovniku Zahariju 
angel predstavi: »Jaz sem Gabriel, ki stojim pred 
Bogom. Poslan sem, da spregovorim s teboj in ti 
sporočim to veselo novico.« Danes nadangel Ga-
briel velja za nebeškega zavetnika radia in vseh 
sredstev družbenega obveščanja. V ljudski vernosti 
so nadangela Gabriela kot svojega zavetnika že prej 

častili sli, poštni uradniki in raznašalci časopisov.
Nadangel Rafael, katerega ime pomeni ‘božje 
zdravilo’ ali ‘Bog je ozdravil’, se omenja v sveto-
pisemski Tobijevi knjigi; ko pride v hišo pobožnega 
Tobija, se predstavi: »Jaz sem Rafael, eden izmed 
sedmih, ki stojimo pred Gospodom.« Spremljal je 
njegovega sina, mladega Tobija, na potovanju v 
daljno deželo, da je njegovo bodočo ženo Saro rešil 
mučenja hudobnega duha. Po vrnitvi pa je ozdravil 
tudi starega Tobija. Nadangel Rafael v krščanskem 
izročilu velja za angela, ki pomaga človeku dosegati 
zdravje ga spremlja na potovanjih. Nadangela Rafaela 
navadno slikajo kot popotnika s palico in bučko, včasih 
z ribo ali kot spremljevalca mladega Tobija.

Že sam vhod v to naše “angelsko svetišče” nas vabi, 
da o angelih izvemo kaj več. Naš krilatec, kot ga v 
starodavni slovenščini imenujejo Brižinski spome-
niki, ima v letu pandemije 
prav gotovo veliko dela, 
ko ga prosimo za duhovno 
pomoč. Bog je ta ljubeča 
bitja namenil za naše sp-
remstvo. Veliko bolečino v 
vrtu Getsemani  in prošnjo, 
da gre kelih trpljenja mimo 
Gospoda je lajšal angel, ga 
krepčal, in tako Gospodo-
vo stisko zaznamoval z 
Božjo pomočjo. 
Že v otroški dobi so me še posebej nagovarjali an-
geli v svetopisemskih pripovedih:
- Jakobu so se na begu v sanjah prikazale stopnice, 
ki so bile postavljene na zemljo, vrh pa jim je segal 
do neba. In po njih so Božji angeli hodili gor in dol. 
In glej, GOSPOD je stal zgoraj in rekel: »Jaz sem 
GOSPOD, Bog tvojega očeta Abrahama in Izakov 
Bog.” (1 Mz 28,12-13) V moči teh besed in videnja je Ja-
kob zmagoval v vseh preizkušnjah, saj je doživljal 

nenehno Božjo bližino in Božji blagoslov.
- Mojzes je po begu iz Egipta pasel drobnico svojega 
tasta Jitra, midjánskega duhovnika. Ko je nekoč pri-
gnal drobnico daleč v pustinjo, je prišel k Božji gori 
Horeb. Tedaj se mu je iz sredine grma v ognjenem 
plamenu prikazal GOSPODOV angel. Pogledal je 
in glej, grm je gorel s plamenom, a ni zgorel. (Mz 3, 

1-2) Nepredstavljiv je bil tudi Gospodov ukaz, da se 
mora vrniti nazaj v Egipt, stopiti pred faraona in izpel-
jati ljudstvo v osvoboditev. Goreči grm in angelovo 
obličje je opogumilo Mojzesa. Tako si Božje delo 
utira svoja pota. 
- Ko Bog kliče Izaija, opiše prerok dogodek, da 
je videl Gospoda, ki je sedèl visoko na vzvišenem 
prestolu in njegova vlečka je napolnjevala svetišče. 
Nad njim so stali serafi in vsak je imel po šest pe-
ruti: z dvema si je zakrival obraz, z dvema si je 
zakrival noge in z dvema je letel. Drug drugemu 
so vzklikali in govorili: »Svet, svet, svet je GOS-
POD nad vojskami, vsa zemlja je polna njegovega 
veličastva!« Podboji vrat so se stresali od glasu 
vzklikajočih in svetišče je bilo polno dima.  Tedaj 
sem rekel: »Gorje mi, izgubljen sem, ker sem mož 
z nečistimi ustnicami, prebivam sredi ljudstva z 
nečistimi ustnicami in so moje oči videle kralja, 
GOSPODA nad vojskami!« Tedaj je priletel k meni 
eden izmed serafov in v svoji roki držal žerjavico, 
ki jo je bil s kleščami vzel z oltarja. Dotaknil se je 
mojih ustnic in rekel: »Glej, tole se je dotaknilo 
tvojih ustnic, tvoja krivda je izbrisana, tvoj greh je 
odpuščen.« Nato sem slišal glas Gospoda: »Koga 
naj pošljem? Kdo bo šel za nas?« Rekel sem: »Tu-
kaj sem, pošlji mene!« (Iz 6,1-8) Angel je moral torej 
z žerjavico očistiti Izaijeva usta, da je upal izreči 
velike besede pripravljenosti, da ga pošlje oznan-
jat ljudstvu Božja sporočila. 
Angeli prinašajo ljudem Božja naročila, ki jih var-
ujejo.


