
 

 
 

»Mislite, da sem prišel  

na zemljo prinašat mir?  

Ne, vam rečem,  

ampak razdeljenost.  

Odslej bo namreč v eni hiši 

pet razdeljenih:  

trije proti dvema  

in dva proti trem;  

razdelili se bodo:  

oče proti sinu  

in sin proti očetu;  

mati proti hčeri  

in hči proti materi;  

tašča proti svoji snahi  

in snaha proti tašči.« 
 

(Lk 12,51–53) 
 

 

OGENJ SVETEGA DUHA 

   Ogenj, o katerem govori Jezus, je ogenj Svetega 
Duha, ta v nas živa in delujoča navzočnost od dneva 
našega krsta. Ta ogenj je ustvarjalna moč, ki očiščuje 
in prenavlja, ki sežge vsako človeško bedo, vsako se-
bičnost, vsak greh, nas od znotraj spremeni, obnovi in 
naredi sposobne ljubiti. Jezus želi, da Sveti Duh 
vzplamti kakor ogenj v našem srcu, saj samo, če se – 
bodite pozorni na to – požar Božje ljubezni začne v sr-
cu, se lahko razširi in stori, da Božje kraljestvo napre-
duje. Ne začne se v glavi, ampak v srcu. Če se bomo 
popolnoma odprli delovanju Svetega Duha, nam bo On 
podaril drznost in gorečnost, da zaplujemo po odprtem 
morju in oznanimo Jezusa ter njegovo tolažeče sporo-
čilo usmiljenja in zveličanja vsem, brez strahu. Ogenj 
se začne v srcu.  
   Da bi izpolnila njegovo poslanstvo v svetu, Cerkev, 
torej vsi mi, potrebujemo pomoč Svetega Duha, da bi 
nas pri tem ne zaviral strah ter preračunljivost in se ne 
bi navadili hoditi znotraj varnih meja. Apostolski po-
gum, ki ga v nas kot ogenj prižge Sveti Duh, nam po-
maga iti preko zidov in ovir, nas naredi ustvarjalne ter 
nas priganja, da stopimo na pot še neodkritih ali ne-

lahkih poti ter vsem, ki jih srečamo, nudimo upanje. S tem ognjem Svetega Duha smo 
poklicani, da vedno bolj postajamo skupnosti ljudi, polnih razumevanja, razširjenega 
srca ter veselega obraza. Bolj kot kdaj koli je potreba po duhovnikih, posvečenih ose-
bah ter vernih laikih s pozornim pogledom na apostolat, ki so pretreseni ter se ustavijo 
ob trpljenju ter ob materialni in duhovni bedi. Tako bodo zaznamovali pot evangelizaci-
je ter poslanstva z ozdravljajočim ritmom bližine. Ravno ogenj Svetega Duha je, ki nas 
vodi k temu, da postajamo bližnji drugim, osebam, ki trpijo, ki so pomoči potrebne, toli-
ki človeški bedi, tolikim težavam, tistim, ki trpijo. To je ogenj, ki izhaja iz srca. 
   Prosimo Devico Marijo, da moli z nami in za nas ter prosi nebeškega Očeta, da razli-
je na vse nas vernike ogenj Svetega Duha, božanski ogenj, ki ogreje srce in nam po-
maga biti solidarni z veseljem ter trpljenjem naših bratov in sester.  
Po: E. Mozetič
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Svete maše: 

20. NEDELJA 

MED LETOM 

                       14.8. 
Sv,Maksimilijan Kolbe 

Trnje 
Trnje 

Zagorje 

  8,30 Češčenje SRT 
  9h +Nada Mezgec, Trnje 1, 1. obletnica 

10,30 Za vse župljane obeh župnij 
15h Krst Lucije in Janija 

Ponedeljek    15.8. 

MARIJINO 

VNEBOVZETJE 

Trnje 

Zagorje 
Palčje 

  9h V čast Mariji Pomočnici, Pivka 

10,30 V čast Mariji Vnebovzeti za vse župljane obeh ž. 
12h +Jože Grl, Palčje 55, osmina 

Torek              16.8. 
Sv. Rok, romar, spokor 

Trnje 16,30h +Ida Smerdel, Klenik 75, pogrebna 

Sreda             17.8. 

Sv. Evzebij, papež 
Celje Po namenu gospoda Janeza Premrla 

Četrtek           18.8. 
Sv.HELENA, cesarica 

Juršče 

Zagorje 
18,30 +Polda Zadel, Juršče 14, dar. Lojzka, obletna 

20h Molitvena ura v čast sv. HELENI  

Petek                19.8. 
Sv. Janez Eudes, duh. Zagorje 20h +Ivanka in Karlo in +i Žnidaršič, Drskovče 29, obl. 

Sobota              20.8. 
Sv. Bernard, opat 

Zagorje 
19,30 Spoved 

20h +Anton Štavar, Zagorje 36 

 +Milka Kavčič, Zagorje 115, obletna 

21. NEDELJA 

MED LETOM 

                       21.8. 
Sv. Pij X., papež 

Trnje 
Trnje 

Zagorje 

Zagorje 

  8,30 Češčenje SRT 
  9h +gospod Janez Premrl, zadušna, dar. župnija 

10,30 V čast sv. Heleni za vse župljane obeh župnij 

17h Srečanje starejših, bolnih in invalidov 
 

- MARIJINO VNEBOVZETJE – VELIKI ŠMAREN, največji Marijin praznik je jutri. 
Ker je tudi dela prosti dan, bodo sv. maše po nedeljskem redu. Udeležimo se sv. 
maše bodisi doma ali v kakem romarskem kraju. Počastimo našo nebeško Mater 
in se ji izročimo. Jutri bomo v vseh slovenskih cerkvah obnovili našo posvetitev, ki 
smo jo izrekli pred 20 leti. Prepričani smo lahko, da nas ona ne bo zapustila. V 
nevarnosti pa smo mi, da jo zapustimo, da se morda ne z besedo, ampak s svo-
jim nekrščanskim življenjem odpovemo njenemu materinskemu varstvu. 
- POGREB z MAŠO +IDE Smerdel iz Klenika bo v torek, ob 16,30. v Trnju. 
Vsem svojcem izražam iskreno sožalje! Naj jo Gospod sprejme v nebeško veselje 
- SV.HELENA, zavetnica farne cerkve in župnije Zagorje, goduje v četrtek. Na 
ta dan ob 20h vas vabim k molitveni uri v čast sv. Helene za župnijo. Ker je to de-
lavni dan, jo bomo slovesneje počastili s sv. mašo še v nedeljo, 21. avgusta. 
- SREČANJE ZA STAREJŠE, BOLNIKE IN INVALIDE S SV.MAŠO bo v Zagorju 
prihodnjo nedeljo, 21.8. ob 17h. Pol ure prej bo prilika za sv. spoved, med mašo 
pa možnost prejema sv. bolniškega maziljenja. Vse to bo vodil gospod Tilen Koc-
jančič, vikar v Postojni. 
- NA DUHOVNIH VAJAH bom od ponedeljka zvečer do četrtka popoldan. V nuj-
nih primerih se obrnite v Knežak (041/338 915) ali v Postojno (041/379 468 in 
05/720 46 40). Priporočam se vam tudi za molitev, da bi jih dobro opravil. 
 



 
 

Kako je z Božjim ognjem v tebi? 
 

   Ogenj pri preroških napovedih spremlja 

Božjo sodbo. Evangelist Luka ima v 

evangeljskem odlomku v mislih krst v 

Duhu in z ognjem, ki se je začel na bin-

koštni praznik. Tedaj se je Sveti Duh raz-

lil nad apostole v obliki ognjenih jezikov, 

ki so simbol Božje ljubezni. 

   V vseh jezikih sveta je ljubezen pove-

zana z ognjem: nekoga goreče ljubimo, 

zanj v ljubezni gorimo, se zanj razvne-

mamo, po njem vroče hrepenimo. Ljube-

zen, srečna ali nesrečna, je vedno žar, ki 

greje in osrečuje ali pa žge in boli.  Nekdo 

je zapisal globoko modrost: »Tvoja vre-

dnost se meri po velikosti plamena, ki ga 

nosiš v sebi.« V skrivnostnem poročilu v 

Razodetju beremo opomin: »Vem za tvoja 

dela, da nisi ne mrzel ne vroč. O, ko bi le 

bil mrzel ali vroč. Ker pa nisi ne vroč ne 

mrzel, ampak mlačen, sem na tem, da te 

izpljunem iz svojih ust.« 

   Profesor Matjaž Puc je krščanstvo do-

življal kot čudovito novost, ki ga je opaja-

la, kot opaja planinca razgled z gorskega 

vrha, ki ga je s težavo osvojil. Bil je glo-

boko razočaran nad kristjani, ki so jim bi-

le vse te čudovite stvari vsakdanje, ker so 

se nanje pač navadili. Zdeli so se mu hla-

dni, brez pravega ognja, brez navdušenja. 

Sčasoma je tudi sam občutil, da se člove-

ško srce ohladi tudi za najlepše stvari. 

»Hladnih« kristjanov ni več obsojal, tem-

več je skupaj z njimi prosil: »Pridi, Sveti 

Duh, napolni srca svojih vernih in vžgi v 

njih ogenj svoje ljubezni.« 

   Ogenj ljubezni greje, sveti, očiščuje, 

privablja ljudi in jih združuje. Zamislite 

si, kako je bilo na svetu v pradavnini, ko 

človek še ni poznal ognja. Vse je bilo hla-

dno in mračno. Tak hlad in mrak bi vlada-

la na svetu, če ne bi prišel Kristus, ki je 

vrgel ogenj na svet v želji, da bi se ta 

vnel. Ali se je tebe ta Božji ogenj že pri-

jel? Ali je plamenica tvoje vere, ki jo mo-

raš posredovati naprej, prižgana ali ugas-

njena? 
Po: S. Čuk, Misli srca 

 

Dobri Jezus. Svojo mamo, ki si jo dal tudi vsem nam za mater, si vzel k sebi v nebo. Tega 
se spominjamo na veliki šmaren oziroma na praznik Marijinega vnebovzetja. Verjamemo, 
da nas skupaj s tabo varuje in nas spremlja na naših poteh. Za vse to bi se radi še posebej 
zahvalili na ta praznični dan. S svojim blagoslovom naj bdi nad nami danes in sleherni dan. 
Amen.                           AK 

 

POSTANI MATI VSEH 
 

O Brezmadežna,  

mnogi ne poznajo niti tvojega imena. 
Drugi tičijo v močvirju nemoralnosti  

in si ne upajo povzdigniti niti oči k tebi. 
Spet drugi menijo,  

da te za dosego svojih življenjskih ciljev 

ne potrebujejo. 

Obstajajo tudi mnogi, katerim satan,  

ki te sam noče priznati za Kraljico  

in je zato iz angela postal satan,  
prepoveduje poklekniti pred teboj. 

Mnogi te ljubijo,  

toda le malo je takih,  

ki so pripravljeni za tvojo ljubezen  
vse pretrpeti in sprejeti vsako delo,  

vsako trpljenje, celo žrtvovati življenje. 
Kdaj, o Gospodarica,  

boš zavladala v vseh srcih?  

Kdaj te bodo si prebivalci Zemlje  

priznali za svojo Mater  

in Očeta v nebesih za svojega Očeta,  

da se bodo potem čutili  
kot bratje med seboj? 

Po. P. Bosmans, V tebi je sreča 



19. avgust 
JANEZ EUDES 

 

Janez Eudes, eden od velikih prerodite-
ljev verskega življenja v Franciji v 17. stole-
tju, se je rodil 14. novembra 1601 v mestu 
Ri pri Argentanu. Oče, po poklicu zdravnik, 
in mati sta ga skrbno vzgajala, da je rad mo-
lil, se pridno učil, pa tudi pri igrah je bil z vso 
dušo. Oče ga je želel izšolati za lepo priho-
dnost v svetnem poklicu, Janez pa se je že 
ob začetku svojega študija odločil za du-
hovniški poklic. Med študijem se je navdušil 
za oratorijance, družbo svetnih duhovnikov 
s posebno duhovnostjo. V raznih redovnih 
hišah je končal študij bogoslovja in bil leta 
1625 v Parizu posvečen za duhovnika. 
Mašna daritev ga je tako prevzela, da je de-
jal, da bi vsako jutro potreboval tri večnosti: 
eno za pripravo na mašo, eno za maševa-
nje in eno za zahvalo. Zaradi bolehnosti je 
začel z misijonskim delovanjem šele sedem 
let po novi maši, potem pa je bil nad štiride-
set let ljudski misijonar – pridigar verske 
prenove po župnijah. Ti misijoni so trajali 
več mesecev. V tem času je imel najmanj 
dve pridigi na dan. Če je bila cerkev pre-
majhna, je pridigal na prostem. Imel je poln, 
močan glas, da so ga lahko slišali tudi odda-
ljeni poslušalci. Njegove besede so šle lju-
dem do srca in so tudi zakrknjene grešnike 
vodile k spovednici in trajnemu poboljšanju. 
Uspehe je imel zaradi preprostega, nepo-
srednega in prepričljivega načina, predvsem 
pa zato, ker je zajemal ogenj iz Srca Jezu-
sa. O vseh apostolskih vprašanjih, s kateri-
mi se je ukvarjal, je Janez tudi pisal. Njegovi 
spisi se odlikujejo po preprostosti in srčni 
toplini. Umrl je po hudi bolezni, in sicer 19. 
avgusta 1680 v mestu Caen. 
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Prazniki Katoliške cerkve so podobni 
svežim, dišečim cvetličnim vencem, ki 
jih verni svet, vsako občestvo in vsaka 
duša, spleta neskončnemu Bogu. Cve-
tlice so kreposti Jezusa, Marije in Bož-
jih svetnikov, prijeten vonj pred 
Gospodom. Če jih posnemamo, smo 
tudi mi prijeten vonj. 
Med posebnimi prazniki je praznik Ma-

rije. Kdo izmed nas od Marije še ni pre-

jel nobene milosti, kdo se še ni pripo-
ročal njenemu varstvu? Zato se vese-
limo, da smo pod Marijinim materin-
skim varstvom in zaupno k njej vzkli-
kajmo: »O mogočna zaščitnica, stoj 
nam ob strani, zdaj in ob naši smrtni 
uri.«  

bl. Anton Martin Slomšek, Govori o Mariji 
 

V Slovarju slovenskega knjižnega jezika 

je ob besedi »ogenj« več razlag. Ni samo 

»pojav, pri katerem oddaja snov ob spa-

janju s kisikom svetlobo in toploto«, tem-

več pomeni tudi »veliko življenjsko moč, 

silo, visoko stopnjo čustvene vznemirjeno-

sti, razgibanosti«. Ogenj je skrivnostna si-

la v človekovi notranjosti, ki ga priganja k 

delovanju, ustvarjalnosti. Nasprotje ognja 

v tem pomenu je hladnost, otrplost, brez-

brižnost, okostenelost. Vse to hoče iz na-

ših src pregnati tisti ogenj, o katerem go-

vori Jezus v današnjem evangeliju. Če bo 

v nas ogenj, naša vera ne bo hladna, ne-

življenjska, samozadostna in toga. 
S. Čuk 

 

 SMEH JE POL ZDRAVJA 
ZAHVALA – »Gospod doktor, prišel sem 
samo zato, da se vam iskreno zahvalim,« 
pravi moški, ki stopi v ordinacijo. – Zdrav-
nik: »Povejte mi, ste vi pacient ali dedič?« 

 

Ljubi, ne zaupajte vsakemu duhu,  
ampak duhove preizkušajte,  
ali so do Boga, kajti veliko  

lažnih prerokov je prišlo na svet. 
(1 Jn 4,1) 

 


