PROSTOVOLJCI POMAGALI PRI USTVARJANJU ADVENTNIH VENČKOV Z
ŽUPNIJSKO KARITAS
V ponedeljek, 27. novembra 2017, popoldne smo s prostovoljci obiskali župnijsko
cerkev sv. Cirila in Metoda na Škofljici. Tja smo se odpravili z namenom pomagati
pri izdelavi adventnih venčkov. Adventni venček je običajno spleten iz
zimzelenega rastlinja, ki ga krasijo štiri sveče, ki ponazarjajo štiri adventne
nedelje. Advent ali adventni čas (lat. adventus - prihod) je čas pred božičem in je
v bogoslužju namenjen pričakovanju Jezusovega rojstva. Po katoliškem koledarju
se advent začne na četrto nedeljo pred božičem. To je nedelja med 27. novembrom
in 3. decembrom - imenuje se prva adventna nedelja. Čas se konča na večer pred
božičem, t. i. na sveti večer.
Na dogodku nas je sodelovalo 10 prostovoljk, ki v šoli obiskujemo interesno dejavnost
prostovoljstvo. Vodi jo učiteljica Katarina Hafner Blatnik, ki nas je tudi spremljala na
dogodek. Ob prihodu v cerkev nas je pričakala ga. Kraškovic, glavna tajnica župnijske
Karitas. Popeljala nas je do prostora, kjer so prostovoljke župnijske Karitas že začele z
izdelavo adventnih venčkov. Lepo so nas sprejele ter tistim, ki tega nismo vešče,
pokazale osnove pletenja. Takoj smo z veseljem poprijele za delo. Okoli stiropornega
obroča smo najprej ovile in pričvrstile mah, nato pa smo jih po svoji domišljiji okrasile s
4 svečami in okraski. Na razpolago se bile sveče različnih barv ter vejice, storži, listi ter
božični okraski. Vsaka prostovoljka je izdelala en adventni venček, sicer pa smo z
mahom obložile večje število obročev, iz katerih so prostovoljke Karitas kasneje izdelale
še nove adventne venčke.
Izdelovanje adventnih venčkov je bil za vse, tako kot vsako leto, prijeten družabni
dogodek, saj smo se ob delu pogovarjali, smejali, posladkali, slikali, … Vseh 153 venčkov
so ponudili na prvo adventno nedeljo v župnijski cerkvi. Izkupiček bo šel v dobrodelne
namene za osebe naše občine.
Zarja Živkovič, prostovoljka
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