
USTVARJALNE DELAVNICE: NAREDIMO OKRASKE DOMA 
 

  Prihaja praznični čas, čas, ko se narava postopoma ovije v nežno belino in čas, ko se nas slej 

ko prej dotakne posebno praznično vzdušje. Vzdušje pričakovanja, zaključevanja starega, 

nastavljanje novega, čarobno vzdušje ob postavljanju smrečic in jaslic, obešanja lučk in 

podobno. 

 

  Da bi kar se da dobro pripravili naše domove na praznični čas, jih okrasimo in s tem naredimo 

prijetnejše vzdušje, ki vse napolni s pričakovanjem in radostjo. Ta čas je zelo primeren za 

povezovanje staršev z otroki, njihovega skupnega ustvarjanja prazničnega vzdušja doma.  

 

  Ker zaradi trenutne situacije vse druženje, ki smo ga mladi iz župnije Sveti Vid, imeli 

pripravljene za otroke (adventne delavnice, božične delavnice, peka piškotov, okraševanje 

župnišča …) odpade, smo se skupaj z našim župnikom Simonom odločili, da lahko letos na 

malo drugačen način sodelujete pri pripravi župnijske cerkve na božične praznike. Skupaj s 

starši, bratci, sestricami, dedki in babicami boste doma, ob dolgih večerih, ustvarjali tudi za 

našo skupno župnijo. Lansko leto ste naše župnijske jaslice polepšali s čudovitimi hišicami. 

Letos pa boste imeli možnost okrasiti božično drevo v župnijski cerkvi pri Svetem Vidu. Vsak 

od vas bo doma izdelal okraske (lahko iz doma pripravljenega slanega testa, posušenega sadja, 

papirja, storžev, lesa…). Nato pa jih boste prinesli v cerkev k Svetemu Vidu in okrasili naše 

skupno božično drevo. Na zadnji strani vam prilagamo tudi nekaj idej. Ker pa vemo, da ste zelo 

veseli, če lahko sodelujete tudi po svoje, so seveda dobrodošle tudi vaše ideje. 

 

  Z delavnicami doma, želimo spodbuditi razmišljanje o prazničnem času in kako narediti 

domove, kljub trenutni situaciji, čim bolj prijetne in primerne temu času. Vam, dragi starši, pa 

se zahvaljujemo za spodbudne besede, ki nam v tem času še kako pridejo prav in za vso vašo 

pomoč, ki jo boste ponudili otrokom ob izdelovanju okraskov. 

 

  Naprošamo vas, da vsak otrok izdela vsaj pet okraskov, saj bo tako naše drevo bolj polno in 

čarobno. In jih dostavite v župnijsko cerkev med 18.12.2020 in 23.12.2020 ter jih obesite na 

vam posebno mesto na smreki. Cerkev bo odprta med 10.00 in 17.00 uro. Naj otroci začutijo, 

da so tudi sami pripomogli k čarobnosti, ki nam jo prinaša mesec december.  

 

  Veselimo se že vaših izdelkov in komaj čakamo, da bodo krasili župnijsko cerkev pri Svetem 

Vidu.  

   

 Lepo vas pozdravljamo in vam želimo čim več ustvarjalnih dni,  

Župnik Simon in vsi mladi iz župnije Sveti Vid. 
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