Susreti, molitve, druženja...
U Imotskom se od 13. do 15. svibnja, održava Nacionalni susret Frame.
Geslo susreta je „Zajedno u Kristu“. Kroz molitvu i druženje, imamo priliku
bolje se međusobno upoznati i obnoviti svoju vjeru.
Prvi vikend u lipnju (4. i 5.) nam dolazi Sveti Otac, a mladi mogu sudjelovati
na bdijenju s papom na Trgu bana Josipa Jelačića, 4. lipnja.
Od 27. srpnja do 5. kolovoza slijedi Hod Frame. Propješačit ćemo kroz
Dalmaciju i posjetiti Asiz. Glavni cilj hoda je porcijunkulski oprost.
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S Marijom i Evanđeljem kroz svibanj
Svi katolici znaju da je mjesec svibanj posvećen
Blaženoj Djevici Mariji, Majci Gospodinovoj. Čak i
jedna naša stara crkvena pjesma pjeva „Marijo, svibnja
kraljice...“. U ovome smo mjesecu pozvani kao katolici
sudjelovati u pobožnosti našoj nebeskoj Majci, ali još
više, učiti s Marijom čitati i živjeti evanđelje, poput
našega serafskog Oca Franje.
Svaki govor o Blaženoj Djevici Mariji izvan molitve
postaje teologija teško razumljiva, a Marija je bila
žena jednostavnosti, puna vjere i prihvaćanja Božje volje. Kao takvu upoznao
ju je i sv. Franjo koji je svakodnevice bio pobožan Mariji, ali je uz svoju
pobožnost prihvaćao i njezine vrline: prihvaćao je Božju volju ne zdvajajući o
razumnosti i opravdanju, postajao je „majka“ našega Gospodina Isusa Krista po
navještaju i življenju evanđelja i time nam dao primjer. Ovoga svibnja,
potaknuti primjerom sv. Franje i mi smo pozvani da u svojim bratstvima,
župama i biskupijama postanemo – poput Marije – Majke Gospodinove (usp. 1
PVj), i to na način ne da samo sudjelujemo u pobožnostima našoj Gospi, već da
u razmatranju njezina mjesta u Evanđelju, u životu Isusa Krista, postanemo
učenici Marijine škole. A Marijina je škola za svibanj ova: svakoga dana moliti
Krunicu, naći si nekoliko minuta u danu da pročitamo i u život prihvatimo riječi
svetoga Evanđelja, te po tome Evanđelje provedemo u svoj život, i što je više
moguće da sudjelujemo sa našom nebeskom Majkom i svima svetima u svetoj
Euharistiji. Tako i mi postajemo „majke“ našega Gospodina Isusa Krista, Njega
Uskrsloga donosimo svojoj okolini koju oplemenjujemo kao što ruža položena
pred kip naše Gospe oplemenjuje naše crkve. I naučimo sa svetim Franjom
moliti ovu kratku molitvu koja sažima njegovu vjeru i pobožnost Gospi: Sveta

Djevice Marijo, nema tebi slične među ženama, kćeri i službenice svevišnjega
Kralja, Majko Presvetoga Gospodina našega Isusa Krista, Zaručnice Duha
Svetoga: moli za nas sa svetim Mihovilom arkanđelom i svim nebeskim silama i
sa svima svetima kod svoga svetoga ljubljenoga Sina, Gospodina i Učitelja.

M e d it a t iv n i k u t a k
Poziv na nemoguće
U maloj, siromašnoj Nazaretskoj kućici,
počela je najvažnija priča za ljudsku povijest
riječima anđela Gabrijela: «Zdravo milosti
puna, Gospodin s Tobom.... Evo Marijo, začet
ćeš i roditi sina kojeg ćeš nazvati Isus...»
Mariju u tom trenutku Bog, po anđelu, poziva
na NEMOGUĆE. Bog od nje traži nešto nad
čime ona nije imala moć. Djevojka iz
Nazareta, koja je do tog trenutka živjela u
skrovitosti svoje nazaretske kuće, postaje
izabrana da bude Božja majka. Zamislimo se
trenutak na njezinom mjestu. Zamislimo jedan
običan dan ..... povratak kući, učimo,
odmaramo se, a onda najednom, u trenutku,
u udobnosti svoje sobe, sigurni, ugledamo
jedno svjetlo i čujemo jedan snažan glas, koji
od nas traži da sve ostavimo. Možda smo se
sad nasmijali jer nam ovo zvuči pomalo
nevjerojatno i nemoguće, ali tko bi to od nas u tom trenutku odgovorio: DA! bez da bi se prije
osigurali i uvjerili da je to moguće i izvedivo? I tko bi bio spreman u tom trenutku odreći se svega što
ima: sigurnosti, prijatelja, udobnosti...? bez garancije da će novi život koji nam se nudi biti bolji.
Marija je to učinila! Izišla je iz svoje svakodnevnice i zakoračila u vječnost. Marija postaje simbol
poziva na nemoguće, jer se nije oslonila na vlastite snage, nego na Božju snagu. Dopustila je
Bogu da uđe u njezin život i stoga odgovara: «Neka mi bude po riječi tvojoj.»Mi, naprotiv, mislimo
da smo sposobni učiniti sve sami, da nam nitko nema pravo reći što i kako napraviti, da nam nitko
ne treba pomoći. Danas, kako su me naučili, moram misliti na svoju budućnost, moram učiti da
dobijem diplomu jer je ona ulazak u svijet posla. Istina ljubav je u životu važna, ali ne treba se
previše vezati, jer bi me to moglo sputavati u ostvarivanju mojih snova. Moram imati sve što imati
mogu i to odmah. Nemam vremena za druge, kad ostvarim sve svoje planove onda ću vidjeti što ću
s ljudima koji me okružuju. Naravno da je bitno ostvarenje budućnosti, ali ako pogledamo s druge
strane možemo se slobodno zapitati što će biti od mojega života ako ne ljubim i ne gledam svijet
očima onih koji u svemu što rade nesebično se daruju drugima. Trebamo gledati svijet oko sebe
pogledom Marije, Isusove Majke. Pogledom koji je bio ponizan, poslušan, koji je postavljao pitanja,
koji je ljubio, pogledom koji je vjerovao i koji se potpuno predao u ruke onoga koji ju je prvi ljubio –
Stvoritelja. Pogledom koji nije odmah sve razumio ali je prihvatio poziv na nemoguće i po njemu je
dopustila da se dogodi ovom svijetu Ljubav.
Marija je svojim «Da!» promijenila lice svijeta. Zašto to nebi učinio i ja?!

F O R M A C IJ A
Dragi framašu, animatoru, tj. ti čovječe koji ovo čitaš...
Nudim ti par tajnih dobrog animatora ili bolje rečeno, male tajne velikog
majstora !

Nikada doći nespreman među mlade
Ne govoriti tj. ispričavati se za nedostatnu pripremu susreta
Izbjegavati suhoparne činjenice
Obogatiti izlaganje primjerima, vlastitim iskustvom, elementima humora
Poticati iznošenje (raznovrsnog) mišljenja
Tražiti suradnju duhovnih asistenata
Postupno uvođenje novih animatora
Odmah postaviti pravila
“Nitko vam ne može otkriti ništa osim onoga što je već ležalo, poluusnulo, u
počecima vašeg znanja. Učitelj koji se šeće u sjeni hrama, među učenicima, ne
daje od svoje mudrosti nego od svoje vjere i svoje ljubavi. Ako je doista
mudar, ne nudi vam da uđete u kuću njegove mudrosti, nego vas radije vodi do
praga vašega duha.”

(Govori nam o poučavanju, Halil Džubran)

M is li p o n iz n ih fr a m a š a
Bliži se VIII. Nacionalni
susretFranjevačke mladeži u
Imotskom. Za mene taj susret
predstavlja nešto veliko,
nesvakodnevno. Nadam se da ću na
susretu steći mnogo novih prijatelja,
unutarnji mir, podijeliti iskustva rada
u Frami, ali i dobro se zabaviti. Veseli
me to što ćemo svi Framaši iz Lijepe
naše skuka moliti i družiti se. Imotski
stižemo 
Antonia J. Lučev
Frama Varoš

Kršćani su preuzeli i pokršćanili obićaje
starog Rimskog naroda prema božici
Flori, te tako proglasili mjesec svibanj
najljepšim mjesecom u godini i posvetili
ga Blaženoj Djevici Mariji. Postoji mnogo
načina kako bi proslavili ovu pobožnosti.
Većinom je, kako u crkvi tako i u
privatnosti s obitelji moljenje krunice.
Hrvatima su svibanjsku pobožnost
donijele milosrdne sestre sv. Vinka
Paulskog. Pobožnost je izvrsna prigoda
na razmisljanje o Majci Gospodinovoj i
njezinu poslanju.
Ana Lovrić
Frama Knin

