
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  
 

 

    

 

SVOJ MIR VAM DAJEM 

Tisti čas je rekel Jezus svojim učencem: 

»Kdor ne sprejme svojega križa in ne hodi za menoj, 

ni mene vreden.« To je le nekaj besed, ki jih beremo v današnjem 

evangeliju. Križ je dogodek, ki je postal simbol. Odkar je Jezus vzel križ na 

svoja ramena in je na njem umrl, je v krščanski govorici postal simbol 

slehernega človeškega trpljenja in bolečine. »Nositi križ« je simbol za 

trpljenje. V tem smislu nas križ vse povezuje. Rad bi spomnil na nekaj 

preprostih verzov, ki sem jih slišal še kot otrok in jih nisem več pozabil: 

»Ko sem se rodil, mi je neki glas prišepnil: 

rojen si, da boš nosil svoj križ. 

S solzami v očeh sem objel križ, 

ki mi ga je namenilo nebo. 

Potem pa sem gledal, gledal, gledal: 

tukaj doli sleherni nosi svoj križ.« 

Da, vsi nosimo križ. Če se nam kdaj zazdi, da le nam stvari gredo narobe, 

vsi drugi pa v življenju uživajo, je to samo zato, ker poznamo le svoj križ, 

ne pa tudi križev drugih. Podobni smo bolniku, ki ga je opisal Manzoni; 

bolnik se je obračal in premetaval v postelji, ki nikakor ni bila udobna; 

okrog sebe je opazoval druge postelje. Videti so bile lepo postlane, pa si je 

predstavljal, kako dobro bi mu bilo v njih. Ko mu uspe zamenjati posteljo, 

kaj kmalu začuti, da je v njej vdolbina, da ga nekaj bode, potem spet naleti 

na vzboklino, ki ga tišči.                                                VIR: Cantalamessa 

M A R I J I N   L I S T 
župnije Cirkovce 

28.6.2020              LETO 17                   ŠTEVILKA   24                  13. navadna nedelja 



MESEC JULIJ – zakljuČek  Šolskega  leta   

 

 NAGRADE  OTROKOM OB KONCU ŠOLSKEGA LETA!!! 

»Za odličen uspeh dobiš nov telefon!« »Če boš priden v šoli, boš dobil na 

koncu leta kolo.«   

Konec šolskega leta je in s tem tudi dilema, kako oz. 

ali sploh nagraditi uspehe otrok. Nekatere stvari smo 

obljubili, za nekatere otroci prosijo, včasih se celo 

vključi kakšen dedek ali babica, ki želita  »samo 

pomagati«, da bi se otrok potrudil.  

Ali so nagrade sploh dobre? 

O nagradah in njihovem učinku na notranjo motivacijo je bilo prelito že 

veliko črnila in zdi se, da imajo prav: tako tisti, ki jih zagovarjajo, kot tisti, 

ki jih odsvetujejo. Po eni strani raziskave kažejo, da zunanje nagrade lahko 

zmanjšajo notranjo željo in kreativnost pri delu in učenju. To je predvsem 

Splošno pravilo, ki ga velja upoštevati, da materialne nagrade ne nudijo 

toliko zadovoljstva kot doživetja. Nagrade »če boš dosegel to, boš dobil 

to«. Če otroka spodbujamo, da se uči za petico, ker bo potem dobil nov 

telefon, zakaj bi potem poglabljal znanje in odkrival svet, ko ne bo direktne 

nagrade. Ko pridemo do ustvarjalnosti, je fokus na končni rezultat in z njim 

povezano nagrado še manjši motiv na dolgi rok, saj ustvarjalnost zahteva iti 

iz cone znanega in tvegati napake. Zaradi tega je pomembno, da 

spodbujamo proces razmišljanja in iskanja nove rešitve in ne končni 

izdelek.  

Kaj naj torej dam za nagrado? 

Splošno pravilo, ki ga velja upoštevati, je, da materialne nagrade (kupiti 

neko stvar ali celo sam denar) ne nudijo toliko zadovoljstva kot doživetja. 

Če pa že, naj bo materialna nagrada nekaj takega, kar omogoča doživetje 

(npr. kolo, igrača ipd.). Seveda mora biti to doživetje ali 

aktivnost takšna, ki je otroku v veselje in ga rad počne. 

Vse prevečkrat se ujamemo v past, da bo otrok nekaj 

začel delati, ker ima izdelek – npr. kupil mu bom kitaro, 

pa jo bo začel igrati, dal mu bom set vrhunskih 

svinčnikov in bo začel risati s svinčnikom.  

Toda če se le da, izberimo za nagrado oz. darilo kar - doživetje samo. To je 

navadno večji izziv, saj se moramo poglobiti v otrokov svet: kaj si želi, po 

čem hrepeni, kaj bi rad preizkusil. Morda je to obisk zabaviščnega parka, 

morda adrenalinski park, lahko je izlet v muzej.  Lahko pa je preprosto dan 

z očetom (ali mamo), kot bi ga sam želel preživeti. Pravzaprav je – z vidika 



učinka na otroka – zelo pomembna nagrada pozornost in čas starša. To, da 

vidimo, kaj otrok dela, da prepoznamo in pohvalimo otrokov trud, 

angažma, iniciativnost, deluje kot največja nagrada za otroka. V tem smislu 

naj bo naš čustven prispevek pri darilu večji kot denarni, če smo se že 
odločili za nagrado.  

Zaključita šolsko leto na najlepši možni način, 

spoštovana starša tudi vidva, - s tem, da drug drugemu 
posvetita pozornost in čas! (Vir: Internet) 

Naj vam bodo počitnice, spoštovani starši in 

otroci v sprostitev, oddih, nabiranje novih moči in novih 

spoznanj. Ostanimo pa povezani med seboj in z Bogom (nedeljska maša, 

obisk cerkva in sv. maš v  drugih krajih, lepo pa povabljeni na žegnanje v 
domačo cerkev 15. avg., ob 10.00). 

 

PRVO SV. OBHAJILO:  Lepo se zahvalim vsem staršem, ki so tako 

aktivno sodelovali pri slovesnosti (od sodelovanja pri maši do 

pospravljanja vsega, s čimer so polepšali slovesnost. Hvala za darove 

cerkvi in meni. Hvala vsem pridnim otrokom in vsem drugim župljanom za 

Vašo prisotnost, sodelovanje in molitev. Hvala še enkrat pevcem, članom 

»Utrinka« in organistu Luku. Vsem in vsakemu posebej, iskrena hvala in 

Bog povrni! 

 

SIMBOLI IN ZNAMENJA PRI SV.MAŠI: Današnji človek sprejema 

predvsem to, kar vidi, sliši, otipa, čuti. Čeprav je človek 

telesno, duhovno in duševno bitje, a si tega večkrat noče 

priznati.  

KDAJ UPORABLJAMO POSAMEZNE DRŽE V 

CERKVI ?:  

 (Se nadaljuje naslednjič)  

 

ZA DOBRO VOLJO:  

ODGOVOREN – Trije železniški prometniki se srečajo s prometnim 

inšpektorjem. Eden prometnikov: ''Veste, da se je strojevodja Meier poročil 

pri 60-tih in sedaj mu je žena povila trojčke?'' – Nato inšpektor: ''Vidite, 

odgovoren strojevodja vsako zamudo spravi notri.'' 

 

ZOBOZDRAVNIK pacientu: ''Gospod, vi potrebujete krono.'' – Pacient: 

''Končno nekdo, ki me razume.''  



Dežurni ministrant:  
 

FRANGEŽ TEO 

 

OZNANILA:  
DAN GODUJE SVETA MAŠA ZA: 

    NEDELJA 
 28. junij  2020 

13. navadna ned. 
 

 7.30    za žive in rajne župljane  
10.00  za zdravje, srečo in razumevanje v družini  
14.00  izredna priprava na krst 
16.00  za + Milana Holca 1 obl. na Ptujski gori 

 PONEDELJEK   
 29. junij  

Peter in Pavel, 
praznik 

9.00    za + Rudolfa Dirnbeka obl., starše in brata  
                    Ekart 
19.00  za vse + duhovnike, ki so delovali v naši žup. 

    TOREK 
    30. junij 

Oton Bamberški 7.30    za  + Nežo Žunkovič obl., 2x sestri in 2x starše 

    SREDA 
   1. julij  

Estera, 
Sv.pisem.žena 

7.30     za + Janeza in Marijo Medved 
                      (Molitev za domovino) 

  ČETRTEK 
    2. julij 

Ptujskogorska 
Mati Božja 

19.00   za + Marijo obl. in Antona Auer in 2x starše 
                      (Molitvena ura za duh. in red. poklice)                 

 I.  PETEK 
    3. julij 

Tomaž, apostol 

7.30     za nove duhovne in redovne poklice 
                       (Obisk bolnikov po hišah) 
19.00   za  + Katarino Medved obl., Jožefa in sorod.,  
                       Marijo in Antona Veka in sorod. 

  I. SOBOTA 
     4. julij  

Urh, Ulrik, Uroš 
19.00   za +  Antona  Gmajnerja (iz Mihovc) 
                      (Molitvena ura za družine) 

   NEDELJA  
   5. julij 2020 

14. navadna ned.  
 

 7.30    za   žive in rajne župljane   
10.00   za +  starše Korošec, Nipič, brata, sestro in  
                      Sorodnike 
15.00  za žive in rajne vaščane Pongrc ( in blagoslov  
                      obnovljene kapele) 

Župnijski TRR:  Župnija Cirkovce, Cirkovce 55 , 2326 Cirkovce;   TRR: SI56 

0420 2000 2888 209. Iskrena hvala! 

 

 

 

 

 

 

 
 

Izdaja: Župnija Cirkovce, Cirkovce 55, 2326 Cirkovce, tel.: 02/792 32 01, Janko Stra šek, žpk.; www. zupnija-cirkovce.si  


