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16.2.2015 radio.ognjisce.si Stran/Termin: SLOVENIJA

Naslov: Kateri postni pobudi pa se boste odzvali vi?

Vsebina: V Katoliški Cerkvi bo v postnem času, ki ga začenjamo na pepelnično sredo, potekalo več 
različnih pobud. Med njimi so kar tri akcije Slovenske Karitas.

Avtor: Petra Gorše

Rubrika, Oddaja: Žanr: SPLETNI Naklada:

Gesla: MED.OVER.NET, ZAVOD MED.OVER.NET

18.2.2015 www.primorski.eu Stran/Termin: SLOVENIJA

Naslov: Po razigranem pustu 40 dni posta

Vsebina: Ljubljana, 18. februarja (STA) - Navihan pustni čas se danes
na pepelnično sredo umika postnemu času. Kjer pusta še niso pokopali,
bodo to storili danes. Sicer pa se začenja 40-dnevni post, ki za kristjane

Avtor:

Rubrika, Oddaja: Žanr: SPLETNI Naklada:

Gesla: MED.OVER.NET, ZAVOD MED.OVER.NET

18.2.2015 www.sta.si Stran/Termin: SLOVENIJA

Naslov: Po razigranem pustu 40 dni posta

Vsebina: Ljubljana, 18. februarja (STA) - Navihan pustni čas se danes na pepelnično sredo umika 
postnemu času. Kjer pusta še niso pokopali, bodo to storili danes. Sicer pa se začenja 
40-dnevni post, ki za kristjane pomeni pripravo na veliko noč. V tem času bo potekala tudi 

Avtor: pse/miv/np

Rubrika, Oddaja: Žanr: SPLETNI Naklada:

Gesla: MED.OVER.NET, ZAVOD MED.OVER.NET
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16.2.2015 Stran/Termin:

SLOVENIJA

Naslov:

Avtor:

Rubrika/Oddaja: Žanr:

Površina/Trajanje: 1,00 Naklada:

Gesla: MED.OVER.NET, ZAVOD MED.OVER.NET

V Katoliški Cerkvi bo v postnem času, ki ga začenjamo na pepelnično sredo, potekalo več
različnih pobud. Med njimi so kar tri akcije Slovenske Karitas. Karitas s soorganizatorjema
Javno agencijo Republike Slovenije za varnost prometa - svetom za preventivo in vzgojo v
cestnem prometu in Zavodom Med.Over.Net že deseto leto spodbuja k preventivni akciji "40
dni brez alkohola". V smislu letošnjega poudarka "Za moje in tvoje dostojanstvo" želijo
poudariti, da prekomerno uživanje alkohola prizadene dostojanstvo mnogih ljudi, še posebej
otrok. Pobuda 40 dni brez alkohola se bo sklenila na velikonočno vigilijo, 4. aprila. V sklopu
akcije Karitas vabi tudi na romanji, prvo bo že v soboto na Brezjah, drugo pa v nedeljo, 15.
marca na Sveti Gori.
Karitas v postnem času nadaljuje akcijo "Ne pozabimo", ki je namenjena pomoči ljudem v
stiski v bližnjih balkanskih državah, kjer se je revščina zaradi lanskoletnih poplav v Bosni in
Hercegovini ter Srbiji še povečala. V postnem času pa bo Karitas pozivala tudi k poglobitvi
petkovega posta s pobudo, da preživimo vsak petek v postu preprosto, solidarno in v bližini
z Bogom.
Slovenska Karitas se bo pridružila tudi svetovni kampanji za zmanjšanje lakote v svetu.
Akcijo z naslovom "Ena človeška družina, hrana za vse" podpira tudi papež Frančišek. V
sklopu te kampanje so župnijske Karitas povabljene, da na Veliki četrtek ali ob blagoslovu
velikonočnih jedi na Veliko soboto pred cerkvijo organizirajo zbiranje hrane za ljudi v stiski.
V času pred tiho nedeljo pa bo Karitas začela dobrodelno akcijo "Pomagajmo preživeti", ki
je namenjena pomoči družinam in posameznikom v Sloveniji, ki jih je prizadela gospodarska
kriza.
Zavod Božji otroci pripravlja 40 dnevno molitev za življenje pred ljubljanski porodnišnico,
Zavod Živim pa akcijo "Pre-živim". V postnem času bodo zbirali hrano za 4 družine, ki živijo
v težkih razmerah, pa so se kljub temu odločile obdržati otroka.
Iniciativna skupina Molitve in posta za domovino vabi slovenske župnije, da se vključijo v
molitveno verigo za domovino. Letos želijo dati še poseben poudarek molitvi in postu za
družino in za odgovorno sprejemanje življenja.
Društvo SKAM pa za letošnji postni čas prvič organizira akcijo "40 ur brez telefona". Vsi smo
povabljeni, da v postnem času izklopimo telefon vsaj med 19.00 in 20.00.
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Kateri postni pobudi pa se boste odzvali vi?

Petra Gorše

SPLETNI ČLANEK

http://radio.ognjisce.si/sl/163/slovenija/16358/

radio.ognjisce.si
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sreda
18. februarja 2015

Na spletu V kioskih Trst Gorica AlpeJadran Gospodarstvo Kultura Šport Fotografije Fotografije bralcev Dosjeji

sta nazaj

sreda 18. februarja 2015 00 30

Po razigranem pustu 40 dni posta
Ljubljana 18. februarja STA  Navihan pustni čas se danes na pepelnično sredo umika postnemu času.
Kjer pusta še niso pokopali bodo to storili danes. Sicer pa se začenja 40dnevni post ki za kristjane
pomeni pripravo na veliko noč. V tem času bo potekala tudi tradicionalna akcija 40 dni brez alkohola.

Postni čas ki se za zahodno krščanstvo začenja danes in se bo sklenil pred veliko nočjo je namenjen odpovedi razvadam
ali dobrinam ter opravljanju dobrih del. V Katoliški cerkvi je za pepelnično sredo značilen tudi obred pepeljenja ki ga

duhovniki po cerkvah opravljajo kot znamenje minljivosti.
Še na začetku 20. stoletja so blagoslovljeni pepel kot obrambno sredstvo pred hudo uro nesli tudi domov ponekod so ga

celo posipali po polju.
Postni čas za vernike pomeni pripravo na veliko noč v tem času več premišljujejo o pomenu Kristusovega trpljenja in
njegove smrti ter o njegovi velikonočni zmagi življenja nad smrtjo.
Med verniki je v postu značilna tudi odpoved hrani posebej mesu. Na današnjo pepelnično sredo in na veliki petek ko
zlasti v Katoliški cerkvi velja strogi post se tako verniki do sitega najejo samo enkrat v dnevu odpoved mesu in mesnim
jedem pa velja tudi vsak petek v postnem času.
Slovenska karitas s svetom za preventivo in vzgojo v cestnem prometu in Zavodom Med.Over.Net. že deseto leto
spodbuja k preventivni akciji 40 dni brez alkohola. Poudarjajo da prekomerno uživanje alkohola prizadene dostojanstvo
številnih ljudi še zlasti pa otrok. Kot gost v akciji bo letos sodelovalo tudi društvo za pomoč otrokom alkoholikov
NACOA.

prireditve kje in kdajnašiblogi

naši videoposnetki

Kateri voz je bil
letos najlepši na
pustnih povrkah
na Opčinah in v
Sovodnjah

BAZOVICA Bo al ne Bo

KD SABOTIN iz ŠTMAVRA  Problemi so

problemi bojo k jih gleda

KD SKALA IZ GABRIJ Pinokjonacionalni

šport

KOLONJA TUTTI COL CALES Mostovi

KULTURNO DRUŠTVO SOVODNJE Sreča je

minljiva
MEDJAVAS ŠTIVAN  Peter Pan in bodočnosti

ki je ni

PRAPROT Staro mlado vse bolano na tač

skrin

PROSEK KONTOVEL  Ga sj rj mo n prej al

gremo n zaj

VALMAURA & DEA I super...cartoons
ŠEMPETER Zobne vile

TURISTIČNEGO ŠPORTNO DRUŠTVO

OREHOVLJE Orehovski cirkus

Naroči se na
spletno izdajo
Primorskega
dnevnika in
listaj po
elektronski
verziji časopisa

vse ankete

v kioskih

Prijava Registracija Uredništvo Oglasi Zgodovina Povezave Založnik Zadruga PD KD Bubnič Magajna Mobile Naročnina na dnevnik Naročnina na splet
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Po razigranem pustu 40 dni posta

SPLETNI ČLANEK

http://www.primorski.eu/stories/STA/254638/

www.primorski.eu
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Ljubljana, 18. februarja (STA) - Navihan pustni čas se danes na pepelnično sredo umika
postnemu času. Kjer pusta še niso pokopali, bodo to storili danes. Sicer pa se začenja
40-dnevni post, ki za kristjane pomeni pripravo na veliko noč. V tem času bo potekala tudi
tradicionalna akcija 40 dni brez alkohola. Postni čas, ki se za zahodno krščanstvo začenja
danes in se bo sklenil pred veliko nočjo, je namenjen odpovedi razvadam ali dobrinam ter
opravljanju dobrih del. V Katoliški cerkvi je za pepelnično sredo značilen tudi obred
pepeljenja, ki ga duhovniki po cerkvah opravljajo kot znamenje minljivosti.Še na začetku 20.
stoletja so blagoslovljeni pepel kot obrambno sredstvo pred hudo uro nesli tudi domov,
ponekod so ga celo posipali po polju.Postni čas za vernike pomeni pripravo na veliko noč, v
tem času več premišljujejo o pomenu Kristusovega trpljenja in njegove smrti ter o njegovi
velikonočni zmagi življenja nad smrtjo.Med verniki je v postu značilna tudi odpoved hrani,
posebej mesu. Na današnjo pepelnično sredo in na veliki petek, ko zlasti v Katoliški cerkvi
velja strogi post, se tako verniki do sitega najejo samo enkrat v dnevu, odpoved mesu in
mesnim jedem pa velja tudi vsak petek v postnem času.Slovenska karitas s svetom za
preventivo in vzgojo v cestnem prometu in Zavodom Med.Over.Net. že deseto leto spodbuja
k preventivni akciji 40 dni brez alkohola. Poudarjajo, da prekomerno uživanje alkohola
prizadene dostojanstvo številnih ljudi, še zlasti pa otrok. Kot gost v akciji bo letos sodelovalo
tudi društvo za pomoč otrokom alkoholikov NACOA.
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Po razigranem pustu 40 dni posta

pse/miv/np

SPLETNI ČLANEK

http://www.sta.si/vest.php?s=s&id=2105093

www.sta.si
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