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Mt 13,44–52 
ODKRIVAJMO BOŽJI NAČRT Z NAMI 

 

Današnji človek je pogosto izgubljen, odtujen sebi in drugim, izgubil je 
življenjsko smer in smisel. Ne ve ne kod ne kam, kakor mladi Salomon, o 
katerem beremo v prvem berilu današnje nedelje. Bog nas je določil, naj bomo 
podobni njegovemu Sinu Jezusu. Bodimo mu podobni v njegovi življenjski 
izbiri: »Moja jed je, da izpolnjujem voljo svojega Očeta.« Pravo smer in smisel 
svojega življenja bomo našli v istem vzorcu: če bomo odkrili, kakšen načrt ima 
Bog z nami, in ga z vso voljo izvrševali. 
Cerkev je podobna hišnemu gospodarju, ki prinaša iz svojega zaklada novo in 
staro. Prinaša predvsem Božjo besedo, ki je stara, a hkrati vedno nova in živa. 
V njeni luči osvetljuje dogodke in razmere vsakokratnega časa. Odkriva nam 
pot do skritega zaklada in dragocenega bisera – do Boga in njegovega 
kraljestva. Če zgrešimo pravo pot ali zapravimo ta zakladi, nam vsi drugi 
zakladi ne bodo nič pomagali. 
Če ljubimo Boga, nam vse pripomore k dobremu, pravi sv. Pavel v današnjem 
berilu. Ljubezen do Boga in bližnjega je tisti predznak, ki določa, koliko so 
vredna naša dejanja. Poletni počitniški dnevi so nam lahko v korist, sprostitev, 
počitek ali pa v telesni in duševni propad. Izkoristimo proste poletne dni za to, 
da iščemo in odkrivamo resnične in ne lažne zaklade. Trudimo se zanje, kajti 
iz truda se nato rojeva tudi pristno veselje. 
Ne pozabite: v naši neposredni bližini se skrivajo veliki zakladi, le odkriti jih je 
potrebno ter se nad njimi iskreno razveseliti. 

  

Nebeško kraljestvo  
je podobno zakladu,  

skritemu na njivi,  
ki ga je človek našel in 

skril; 
in od veselja nad njim 

gre  
in proda vse, kar ima,  

ter kupi tisto njivo.  
Nebeško kraljestvo  

je podobno tudi 
trgovcu,  

ki je iskal lepih biserov. 
Ko je našel dragocen 

biser,  
je šel in prodal vse,  
kar je imel, in ga je 

kupil.«  
 

(Mt 13,44–46) 
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S 6.avgustom 2017 prehaja župnija Pliskovica v sklop pastoralnega 
oskrbovanja župniji Dutovlje. Do 1.1.2018 ostaja še kot župnija, s tem 
datumom pa po informacijah postaja podružnica župnije Dutovlje. 
Takšne spremembe se bodo v naši Škofiji izvajale še po mnogih drugih 
dosedanjih župnijah kot ste obveščeni iz tednika Družina. 
Zelo rad in z vso pastoralno ljubeznijo sem vas ta leta obiskoval in 
skušal prisluhniti vsem vašim duhovnim potrebam. Za vse vaše 
sodelovanje in molitveno podporo se vam iskreno zahvaljujem. Želim si, 
da bi dobro sodelovali z bodočim župnikom g. Bogdanom Špacapanom. 
Ostajamo še naprej prijatelji in dobri sosedje. 
Zahvala družini pokojnega Emila Ravbarja za dar za cerkev. 



  

31.07.2017 
PONEDELJEK 
 

 
 
KRIŽ 

          
 1900 

 
V Ferdo Bordon,p.n.brata Cvetka 

01.08.2017 
TOREK 
 

 
KRIŽ 

 

 1900 
 
V Anton Turk, Šepulje 6.obl. 

02.08.2017 
SREDA 
 

 
KRIŽ 

          
 1900 

 
VV Gizela, Milan Bole, Križ 226 

03.08.2017 
ČETRTEK 
 

 
BRITOF 

 
 1900 

 
V Pepca Šperne, Tomaj 89, 8.dan 

04.08.2017 
PETEK 
 

 
 
KRIŽ 

      1900 
 
V Niko Macarol, Križ 201, 1.obl. 

05.08.2017 
SOBOTA 
 

  
AVBER  
PLISKOVICA 

 
1830

2000 

 
V Emilija Gec, Ponikve 40 
V Emil Ravbar,Pliskovica 102,8.dan 

06.08.2017 
18. NEDELJA 
MED LETOM 
 

 
PLISKOVICA 

TOMAJ 

         
  800 
1000  

 
VV Bandelj, Pliskovica 79   
ZA ŽIVE IN POKOJNE ŽUPLJANE 

RAZPORED SV. MAŠ  DUHOVNA MISEL 

 

 Koliko enakih izrazov je v obeh prilikah: “Nebeško kraljestvo je 
podobno /.../ najde /.../ gre /.../ proda vse, kar ima in kupi.” Zdi se, da so 
bili napisani namenoma, da bi bil med obema kratkima pripovedma 
ustvarjen popoln paralelizem, ki je primeren, da si ga dobro vtisnemo v 
spomin. To, o čemer je govora, je preveč pomembno, zato je treba 
dobro vrezati v spomin in srce.  

Paralelizem ni ponovitev. Ne manjka razlik in tudi te imajo svojo 
vrednost. V našem primeru kažejo različno ravnanje dveh, o katerih je 
govora. Dobro si ju oglejmo: našla sta nekaj tako dragocenega, da sta 
popolnoma spremenila svoje življenje. 

Prvi je dninar, nekdo, ki dnevno dela na njivi, ki ni njegova. Lahko si 
predstavljamo, da je tisti dan, ko je oral ali okopaval ali pospravljal 
gospodarjevo njivo, slučajno naletel na zaklad, o katerem ni nikdar 
sanjal; osuplost, začudenje in potem veselje so bili neizmerni; odločil se 
je: ta zaklad bo njegov. 

Drugi je trgovec, bolje émporos, kakor pravi grško besedilo, to je nekdo, 
ki poseduje emporij, veliko skladišče s prodajnimi mesti, ki so bila 
raztresena tu in tam; nekdo, ki trguje z biseri, nekdo, ki se nanje spozna 
in išče vedno nove. To zahteva njegov poklic. Nekega dne pa se je 
znašel pred dragocenim biserom. Kot dober poznavalec je takoj 
razumel, da ima vrtoglavo vrednost (za Kleopatro se govori, da je imela 
biser, ki ni bil vreden manj kot sto tisoč sestercev; danes bi lahko rekli: 
tri ali štiri milijarde). Trgovec ga je videl, vendar se je delal neumnega. 
Gorje, če bi v trgovini pokazal svojo vznemirjenost. Kdor trguje, se mora 
obnašati, kot da bi ga kupčija sploh ne zanimala, v sebi pa se je že 
odločil in naredil načrt: ˝Ta biser mora biti moj.˝ 

Tako sta ubogi dninar in bogati trgovec tistega dne postavila na kocko 
svoje življenje. V očeh drugih sta naredila čudne stvari: znebila sta se 
vsega svojega imetja, da bi dobila tisti zaklad ... tisti biser. Vrhunec obeh 
prilik je prav v tem: “Najde, gre, proda vse, kupi.” Sporočilo je jasno: 
Božje kraljestvo je tako velika dobrina, da tisti, ki naleti na oznanilo 
kraljestva, ki se je približalo, ki razume njegovo neprecenljivo vrednost, 
čuti, da mora narediti kakršnokoli žrtev, samo da bi ga posedoval  
   

 
V senci Božje ljubezni  
sem se naučil izgubljati,  
tako izgubljati,  
da na koncu   
nisem imel več kaj izgubiti.  
Po tem naj bi le pridobival.  
In ta dan je vse postalo 
dobiček.  
Največ, kar sem pridobil,  
je bilo življenjsko veselje,  
veselje do življenja med 
ljudmi  
in veselje v Bogu,  
ki mi je vse to podaril. 
 
 


