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Prvo berilo: Sovraštvo bom naredil med tvojim in ženinim zarodom   
1 Mz 3,9-15 

Potem ko je Adam jedel od drevesa, 
9ga je Gospod Bog poklical in mu 
rekel: »Kje si?« 
10Rekel je: »Slišal sem tvoj glas v 
vrtu, pa sem se zbal, ker sem nag, in 
sem se skril.« 
11Pa je rekel: »Kdo ti je povedal, da 
si nag? Si mar jedel z drevesa, s 
katerega sem ti prepovedal jesti?« 
12Človek je rekel: »Žena, ki si mi jo 
dal, mi je dala z drevesa, in sem 
jedel.« 
13Gospod Bog je rekel ženi: »Zakaj si 

to storila?« Žena je odgovorila: 
»Kača me je zapeljala, in sem jedla.« 

14Gospod Bog je rekel kači: »Ker si to storila, bodi prekleta med vso živino 
in vsemi živalmi polja. Po trebuhu se boš plazila in prah jedla vse dni 
življenja. 15Sovraštvo bom narédil med teboj in ženo ter med tvojim 
zárodom in njenim zárodom. On ti bo glavo strl, ti pa boš prežála na 
njegovo peto. 
 
DAR SVOBODE IN DOLŽNOST ODGOVORNOSTI 

Nemalokrat slišimo očitek, zakaj Bog dopušča toliko hudega na našem 
svetu. V teh časih predvsem vse, kar je povezano s korona virusom. S 
svojo vsemogočnostjo bi vse to vendar lahko preprečil! Tudi to je stara 
»zgodba«, katere začetek je iskati v poročilu o prvem grehu v raju. Bog je 
ustvaril človeka »po svoji podobi«, kot bitje, obdarjeno s svobodno voljo, 
ker ni maral imeti poslušnega robota. Svoboda je neprecenljiv dar, hkrati 
pa tudi velika odgovornost. »Samo v človeških dušah se še bije boj med 
dobrim in zlim, samo tu je še mogoče vesolje izpopolniti ali pokvariti,« 
piše dr. Janez Janžekovič. »Svoboda nam ni bila dana v pogubo, marveč 
zato, da bi mogel človek doseči najvišjo možno stopnjo sreče, namreč 
zavest, da si je svojo srečo nekoliko tudi sam zaslužil.« 

Človek sebi in drugim pripravlja najhujšo nesrečo, če dar svobode 



zlorablja, uporablja neodgovorno. Sam pri sebi in tudi pri drugih, posebno 
pri tistih, ki ne odločajo le o sebi, ampak tudi o drugih, pogosto zasledimo 
neko lahkomiselnost in brezskrbnost, v kateri se malo ali nič ne oziramo 
na posledice svoje odločitve. Velikokrat je vse podrejeno kapitalu ali 
drugim interesom. Ob tem pa ne smemo pozabiti, da je edini trdni temelj 
morale (in s tem urejene družbe) zavest odgovornosti za svoja dejanja 
pred vestjo, pred družbo in predvsem pred Bogom. Tega vsega pa 
sodobnemu človeku resnično manjka.  

»Zavest odgovornosti pred Bogom daje človeškemu življenju tisto 
zadnjo resnost, ki odločanje v dobrem in slabem pokaže v vse drugačni 
luči,« piše pokojni nadškof Alojzij Šuštar. »Kjer se ljudje ne zavedajo svoje 
odgovornosti pred Bogom, sčasoma kaj lahko pozabijo tudi na svojo 
odgovornost pred lastno vestjo in pred družbo.« Po: S. Čuk 

 
ADAM IN EVA PREKRŠITA PRAVILO: JESTA Z DREVESA SPOZNANJA 

Potem ko je Adam jedel od drevesa, ga je Gospod Bog poklical in mu 
rekel: »Kje si?« Rekel je: »Slišal sem tvoj glas v vrtu, pa sem se zbal, ker 
sem nag, in sem se skril.« Pa je rekel: »Kdo ti je povedal, da si nag? Si mar 
jedel z drevesa, s katerega sem ti prepovedal jesti?« Človek je rekel: »Žena, 
ki si mi jo dal, mi je dala z drevesa, in sem jedel.« 1 Mz 3, 9–12 

 
V svetopisemski zgodbi o rajskem vrtu in izvirnem grehu, ki smo ji 

prisluhnili tudi v današnjem prvem berilu, srečamo Adama in Evo. 
Prekršila sta edino prepoved, ki jima jo je dal Bog. Vzela sta sad z drevesa 
spoznanja dobrega in hudega in ugriznila vanj. 

V Svetem pismu na tem mestu ni omenjeno niti jabolko niti katero 
drugo sadje. Sveto pismo omenja le sad. Je pa res, da se je skozi čas v 
naših krajih razvilo ljudsko pojmovanje, da je bil ta sadež jabolko. 

Zgodbe Svetega pisma in v tem primeru sad je bilo treba narisati. Ljudje 
pri nas so si pač predstavljali jabolko, ker jim je bilo najbolj domače, 
pojasnjuje koprski škof in biblicist Jurij Bizjak. Na Siciliji, na primer, 
prepovedan sad predstavlja mandarina. 

V povezavi s tem odlomkom je potrebno poudariti, da ni tako 
pomembno, za kateri sadež je šlo. To je simbolna pripoved, ki slikovito 
razlaga določeno resnico. Poudarja, da je ključno to, da sta Adam in Eva 
sad zaužila. Lahko bi vzela sadje z vseh drugih dreves, le sad tega drevesa 
jima je Bog prepovedal jesti, a ju je kača, hudobni duh, zapeljala. 
 
VEROUK: V tem tednu je verouk samo za 3. in 9. razred. Ostali razredi so 
veroučno leto že zaključili. 
 
POČITNIŠKI ORATORIJ ZA OTROKE: V času počitnic župnija vabi otroke na 
počitniški oratorij, ki se bo odvijal od 5. do 9. julija (I. termin) in od 23. do 



27. avgusta (II. termin). Otroci so prijavnice dobili pri verouku, so pa tudi 
na spletni strani župnije. 
 
TRIDNEVNICA PRED PRVIM SVETIM OBHAJILO 
V sredo, četrtek in petek imajo veročenci 3. b razreda in njihovi starši 
tridnevno duhovno pripravo na prvoobhajilo ob 19. uri v župnijski cerkvi. 
Starši imate pred in med sveto mašo priložnost za sveto spoved. 
 
SOLVESNOST PRVEGA SVETEGA OBHJILA ZA VEROUČENCE 3. B RAZREDA 
V nedeljo bo ob 12. uri, slovesnost prvega svetega obhajila za veroučence 
3. b razreda. Lepo povabljeni tudi sorodniki. 
 
ČIŠČENJE CERKVE IN NJENE OKOLICE ZA SLOVESNOT PRVEGA SVETEGA 
OBHAJILA 
Starši prvoobhajancev 3. b razreda naprošeni, da v petek ob 18. uri, 
pripravijo cerkev in njeno okolico za slovesnost prvega svetega obhajila.  
 
DRUGI PRVOOBHAJANSKI DAN ZA PRVOOBHAJANCE 3. C  RAZREDA 
V soboto bodo prvoobhajnci 3. c razreda imeli drugi prvoobhajanski dan. 
Zberemo se ob 17. uri pri veroučnih učilnica pri župnišču, zaključili bomo 
ob 19. uri s sveto mašo h kateri so povabljeni tudi starši. 
 
PRIPRAVE NA ZAKRAMENT SVETE BIRME 
V petek imajo birmanci srečanje po skupinah ob 18. uri. Smo v času 
duhovne priprave na zakrament svete birme. V tem času birmanci pišejo 
svoj birmanski dnevnik. Zato povabljeni vsi birmanci, starši in botri, da 
prihajate k sveti maši ob nedeljah ali med tednom, ter tako skupaj delamo 
duhovno pripravo na sveto birmo. Sveta birma bo v soboto 19. junija. 
Razdeljena bo na dva termina ob 10. uri in ob 12. uri. 
 
SREČANJE Z BOTRI BIRMANCEV 
V nedeljo ob 19. uri, vabljeni botri letošnjih birmancev na srečanje v 
župnijsko cerkev. Srečanje bomo začeli s sveto mašo, pred sveto mašo 
botri vabljeni k sveti spovedi. Botri res lepo povabljeni. 
 
OBNOVA ŽUPNIJSKE CERKVE 
Smo v zadnji fazi obnove župnijske cerkve. Lepo naprošenih, da s svojimi 
darovi podprete še ta zadnji del obnove. Hvaležni smo vam za vsak vaš 
prostovoljni dar, ki ga lahko darujete na TRR župnije: SI56 0400 1004 6471 
719 ali v župnišču. Hvala za razumevanje in pomoč.  
 
ČIŠČENJE IN KRAŠENJE ŽUPNIJSKE CERKVE TER VERUČNIH PROSTOROV 
V mesecu juniju skrbijo za župnijsko cerkev in veroučne prostore verniki iz 
Koretnega, Konuškega in Šerovega. 



10. NEDELJA MED LETOM 
Ponedeljek 

7.6.2021 
sv. Robert 

Newminstrski 
8.00 za zdravje   

za † Franca Zvonarja  
Torek 

8.6.2021 
sv. Medard 

škof 
8.00 za  zdravje v družini    

za † Angelo Kovač 

Sreda 
9.6.2021 

sv. Primož in 
Felicijan 
mučenca 

8.00 
 

19.00 

za † Ano Kamplet                 
za † Antona in Lidijo Hriberšek 
za † Marijo Pekošak 
za † Marijo Majcen 

Četrtek 
10.6.2021 

sv. Bogomil 
Poljski 

škof 

18.30 
19.00 

 

molitev za duhovne poklice 
za † Martino Grobin  
za † Terezijo Brili 

Petek 
11.6.2021 

SRCE 
JEZUSOVO 

sv. Barnaba 

19.00 za † Marijo in Jožefa Kolarja 
za † Milenco Gril, Jožeta in Cilko 
Vrečko, Štefana im Marijo Šumec 

Sobota 
12.6.2021 

MARIJINI 
BREZMADEŽNO 

SRCE 
sv. Eskil 

mučenec 

19.00 
 

 

za † starše Gobec (obl), starše 
Mikuš, Primoža in Vlada Mikuša, 
Marijo in Karla Novaka, v zahvalo 
za 60 let poroke 
za † Ano Novak (obl)   
za † Janeza Kolarja  
za † Vinka Metličarja 

Nedelja 
13.6.2021 

11. NEDELJA 
MED LETOM 

sv. Anton 
Padovanski 

redovnik 

7.00 
 

9.00 
 
 
 
 
 

10.15 
 
 
 
 

12.00 
 

19.00 
 
 
 

za žive in za † župljane, za 
dobrotnike cerkve 
za † dva Jožeta, Cilko in Nežo 
Vrečko, Ano Medved 
za † starše in rodbino Gobec, 
starše Ogrizek, Antonijo Rozman 
za † Martina Jecl, rodbino    
za † Vinka Krajnca  
za † Antona Stoklasa, sorodnike, 
za zdravje 
v zahvalo za 25 let poroke 
za † Gabrijelo Golob  
za † Marijo Marš 
slovesnost prvega svetega 
obhajila za 3. b razred 
za † Romana Jagra 
za † Ivana Pajka 
za † Rudolfa, Jožefo in Marico 
Galuf 

www.zupnija.smarje.com; Izdala Župnija Šmarje pri Jelšah, 3240 Šmarje pri Jelšah, 
tel. 03/582-11-32 ali 041/265-740, Odgovarja Tadej Linasi, župnik in dekan  

http://www.zupnija.smarje.com/

