
10. NEDELJA MED LETOM      

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. 

 
AMEN 

»Ste molili danes zjutraj?« vpraša Blaž svoje prijatelje. 
Prijatelji prikimajo: »Smo, seveda smo.« 

»Midva z Evo sva si molitev nalepila v kopalnici ob ogledalu,« pove Matevž, 
»tako da ne pozabiva nanjo.« 



»Dobro sta se domislila,« ju pohvali Blaž. »Tudi mi imamo v kopalnici nalepljen 
list, kjer piše: »Moli večkrat … Moli kratko, pa dobro! Takšne molitve so dragi 
kamenčki, ki si jih nabiraš za nebeško krono. To misel je napisal naš blaženi Anton 
Martin Slomšek in očka jo je dal na vidno mesto, da jo večkrat v dnevu 
preberemo. Z mamico pravita, da bo v naših srcih več hvaležnosti, če bomo z 
Bogom telesno povezani.« 

»Mi pa imamo v dnevni sobi ves čas odprto Sveto pismo,« pove Luka. 
»Res? Zakaj pa to?« zanima Evo. 
»Zato, da lahko vsak dan preberemo vsaj kakšen stavek iz te svete knjige. V 

njej spoznavamo Jezusa in napotke, kako naj živimo,« ji razloži Matevž. 
»To mi je všeč. Ko pridemo domov, bom tudi jaz naredila tako,« je navdušena 

Eva. 
»Ker imam ravno priložnost, bi rad vprašal, kaj pomeni besedica 'amen'? Pri 

maši ga kar naprej izgovarjamo in tudi zjutraj, ko smo molili, smo rekli amen.« 
»Beseda amen prihaja iz hebrejščine in pomeni: 'tako naj bo, tako je, tako 

bodi',« se spomni Blaž. »Z besedo 'amen' izrazimo vero, da zaupamo v Boga. Na 
koncu molitve potrdimo, da je res, kar smo molili. 

»In zakaj potem pri prejemu obhajila na duhovnikove besede Kristusovo telo 
odgovorimo z besedo 'amen'?« Še zanima Miha. »Pa saj sprejem hostije ni 
molitev.« 

»A, seveda je molitev, saj sta takrat z Jezusom zelo združena in tvoje srce kar 
poje od veselja. Ko rečeš 'amen', rečeš: 'Da, verujem'. Poveš mu, da ga imaš rad,« 
mu pojasni Blaž. 

»Trenutki po obhajilu so kratki, a polni, saj imamo Jezusa še bolj v svojem 
srcu,« razmišlja Matevž, »in zato pravi naš blaženi Slomšek: 'Moli kratko, pa 
dobro'.« 

»Mislim, da bo držalo,« prikima Blaž, ki je zelo vesel, saj so si danes podelili 
zelo bogato resnico o doživljanju vere v Boga.  Po: M. Razboršek, Marija, naša prijateljica 

 
TUDI TI SI POKLICAN/A K OZNANJEVANJU 

Ko se je Jezus vrnil v nebesa, je govoril z nadangelom Gabrijelom. Tudi v 
nebesih je imel rane, ki jih je dobil pri križanju.  

Gabrijel je rekel: »Učenik, moral si hudo trpeti! Ali ljudje to vedo in cenijo, 
kako jih ljubiš in kaj si storil zanje?«  

Jezus je odgovoril: »O, ne še. Sedaj ve to samo nekaj ljudi v Palestini.«  
Gabrijel je bil zbegan: »Kaj pa si storil, da bi vsi zvedeli za tvojo ljubezen, 

iz katere si trpel?« Jezus je odgovoril: »Rekel sem Petru, Andreju, Jakobu in 
Janezu pa tudi drugim prijateljem, naj povedo naprej o meni. Tisti, ki bodo 
slišali pripovedi o meni, bodo povedali naprej, ti pa še drugim, vse dokler 
zadnji človek v najbolj oddaljenem kotičku zemlje ne bo slišal zgodbe, kako 
sem dal svoje življenje zanje, ker sem jih tako ljubil.« 

Gabrijel ga je nekoliko nejeverno pogledal. »Že, že, kaj pa, če se Peter in 
drugi utrudijo? Kaj pa če ljudje, ki bodo prišli za njimi, pozabijo? Gotovo si 
naredil druge načrte?«  

Jezus je rekel: »Gabrijel, nisem naredil nobenih drugih načrtov. Nanje 
računam!«  



Lahko Jezus računa name?  
Koliko ljudem sem že povedal o Jezusu?  
Kolikim sem povedal, da jih ima Jezus rad? 
Na nekem križu je bil Kristusov kip brez rok, pod njim pa napis:  
»Kristus nima rok, razen naših.  
Kristus potrebuje naše roke, da bi mogel vse ljudi voditi k sebi.  
Posodimo Kristusu svoje roke.« Po: B. Rustja, 
 
ČIŠČENJE CERKVE IN NJENE OKOLICE: Starši prvoobhajancev povabljeni, da  
pripravite cerkev in njeno okolico za slovesnost prvega svetega obhajila. 
 
SVETA SPOVED ZA STARŠE PRVOOBHAJANCEV: Starši prvoobhajancev lepo 
vabljeni k sveti spovedi. Spoved bo vedno pred sveto mašo. 
 
PRVO SVETO OBHAJILO: Prihodnjo nedeljo bo v župniji slovesnost prvega 
svetega obhajila ob 11.30 uri. Lepo vabljeni k sveti maši. 
 

10. NEDELJA MED LETOM 
Ponedeljek 

7.6.2021 
sv. Robert 

Newminstrski 
8.00  v čast Mariji Pomagaj   

Torek 
8.6.2021 

sv. Medard 
škof 

8.00 Lemberg: 
za † Karla Laurenčaka (obl), 
Ano, Stankota in sorodnike 

Sreda 
9.6.2021 

sv. Primož in 
Felicijan, muč. 

  

Četrtek 
10.6.2021 

sv. Bogomil 
Poljski 

škof 

18.00 za † Olgo in Alojza Svetelška  

Petek 
11.6.2021 

SRCE JEZUSOVO 
sv. Barnaba, ap. 

8.00 za † Ivana Novaka 

Sobota 
12.6.2021 

MARIJINI 
BREZMADEŽNO 

SRCE 
sv. Eskil muč. 

8.00 za † Eriko Zidanšek 
 

Nedelja 
13.6.2021 

11. NEDELJA MED 
LETOM 

sv. Anton 
Padovanski 

redovnik 

8.00 
 

10.30 

Lemberg: 
za † Damjana Gobca  
Sladka Gora: 
za † Marico, 30. dan in Stanka 
Jančiča 
za † Ano in Alojza Svetelška 

Naslov: www.sladkagora.com; 

 izdala Župnija Sladka Gora, 3240 Šmarje pri Jelšah, 

tel. 03/582-11-32 ali 041/265-740, Odgovarja Tadej Linasi, župnik in dekan 

http://www.sladkagora.com/

