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NAŠ ZAKLAD JE V NEBESIH

Tisti čas je Jezus rekel svojim učencem: »Ne boj se , mala čreda, kajti vaš Oče je sklenil, da vam da
kraljestvo. Prodajte svoje premoženje in dajte vbogajme. Naredite si mošnje, ki ne ostarijo, neizčrpen zaklad
v nebesih, kamor se tat ne približa in kjer molj ne razjeda. Kjer je namreč vaš zaklad, tam bo tudi vaše srce.«
(Lk 12, 32-34)
Oče je imel tri sinove. Težko je zbolel. Čutil je, da so mu šteti
dnevi. Poklical je svoje tri sinove. Dejal jim je: »Ljubi moji sinovi!
Star sem že. Ne bo dolgo, ko bom umrl. Zapuščam vam le svojo njivo.
A v njej je skrit zaklad. Če boste dobro kopali, potem ga boste gotovo
našli.« Tako je rekel in umrl. Sinovi so res prekopali očetovo njivo.
Ničesar niso našli. »Le kaj je govoril oče?« so se jezili. »Vse smo prekopali, vsako ped zemlje smo obrnili.
Tu ni nobenega zaklada.« A glej! Prišla je jesen. Polje je bogato obrodilo kot še nikoli. Šele sedaj so sinovi
ugotovili, o kakšnem zakladu je govoril oče. Vsako leto so dobro prekopali vso zemljo. Jeseni so pobirali
bogate sadovi. In srečno živeli vse svoje dni.
Ta preprosta latvijska pripoved nam govori, kako smo ljudje materialistično usmerjeni. Ob besedi
»zaklad« ali »bogastvo« takoj pomislimo na denar, premoženje, dobre avtomobile, velike hiše. Vprašamo
se lahko: Kaj je pravi zaklad našega življenja?
V gradnji odnosa z Bogom in našimi bližnjimi bomo našli naš zaklad ter polnost življenja.
Franc Brečko, župnik

OBVESTILA

• Danes, 7. avgusta, 19. nedelja med letom. SMEN v Tenetišah. Hvala vsem, ki tako čudovito skrbite za
čiščenje in urejanje cerkve v Tenetišah. Vabljeni, da se ustavite ob pogostitvi. Bog povrni vsem.
• V soboto 13. avgusta, ob godu sv. Radegunde, kraljice, maša naše župnije na Lovrencu ob 19.00.
• Prihodnja nedelja, 14. avgusta, 20. med letom. Smen na Lovrencu ob 10.00.
• V ponedeljek, 15. avgusta, zapovedani praznik: MARIJINO VZNEBOVZETJE – veliki šmaren. Maše
po nedeljskem sporedu.
• V torek, 16. avgusta, goduje sv. Rok; začetek oratorija na Trsteniku ob 9.00.
• V soboto, 20. avgusta, maša na Storžiču ob 10.00; zaključna maša na oratoriju ob 14.00.
• Nedelja, 21. avgusta, 21. med letom.
• Oklici: poročiti se želi ženin Primož Cuderman, sin očeta Jožeta in matere Marjete r. Remic z nevesto
Anjo Žerovnik, hči očeta Ivana in matere Janje r. Ovčak. Prisrčno čestitamo ter ju priporočamo v
molitev.
• Na voljo: Družina, Ognjišče, Don Bosko ter druge revije. Vzemite na polici za verski tisk.
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19. nedelja med letom
za + mamo Marijo, obl. in vse + Lukanec
za + Janeza Dolinarja, obl.
Dominik, ustanovitelj dominikancev
za + Vinka Cudermana
Terezija od Križa (Edith Stein), mučenka, sozavetnica Evrope
za + Angelo Dolinar
Lovrenc, diakon

10. avgust

Klara, devica
Ivana Šantalska, vdova, redovnica
Radegunda, kraljica, redovnica

11. avgust
12. avgust
13. avgust

za + teto Ano Butalič
za + in žive župljane

20. nedelja med letom

MARIJINO VNEBOVZETJE – veliki šmaren
za + Francija in Damjana Jalna, obl.
za + in žive župljane
Rok, romar, spokornik
za + Jožeta Koširja
Evzebij, papež
za + Florjana, Rozalijo in Stanislava Kerna
Helena, cesarica
Janez Eudes, duhovnik
Bernard, cerkveni učitelj
za + in žive planince
za + in žive farane

21. nedelja med letom

Trstenik: Albina Studen
Tenetiše: Erika Gjuran
Trstenik: Jana Markuta
Tenetiše: skupina
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