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Sarajevo - „Rastimo uz riječ Gospodnju“ naziv je projekta u organizaciji Frame Sarajevo, koji je
počeo početkom veljače i trajat će do kraja semestra ove akademske godine. Naime, riječ je o
projektu čija je ideja nastala kod framaša i njihovog voditelja fra Danijela Rajića povodom
obilježavanja 5 godina postojanja Frame Sarajevo. Sveti Franjo je imao poseban odnos prema
Svetom pismu koje je za njega bilo modus vivendi – njegov način življenja i postojanja.
Nažalost, mnogi mladi danas ne poznaju ili uopće ne posjeduju cjelovitu Bibliju. Duhovni
asistent Frame je stoga mjesec dana boravio u HKM Canberra gdje je bio na pastoralnoj
ispomoći za božićne blagdane na poziv župnika fra Miroslava Mandića. Bila je organizirana i
petodnevna duhovna obnova za sve članove zajednice. Tamo je imao i prezentaciju projekata s
mladima. Velikodušni vjernici su srdačno darovali svoje priloge za projekte mladih koji su
budućnost naše Crkve.

      

Zahvaljujući Božjoj providnosti, dobrim ljudima i fra Danijelovoj požrtvovnosti, osiguran je velik
broj Biblija i krenulo se s organizacijom biblijskih egzegeza. Svaki student tijekom susreta ima
priliku upoznati Sveto pismo, Knjigu života, nastalo nadahnućem Duha Svetoga. U ostvarenju te
ideje pridonose svi studenti koji se redovito okupljaju na Bistriku, utorkom nakon večernje sv.
Mise i pobožnosti sv. Anti u 19 sati. Cilj je približiti mladima Bibliju, živu Božju riječ, koja nudi
odgovore na naša životna pitanja. Na svakoj tribini bilo je prisutno oko 80 katoličkih studenata i
mladih.

  

Mladi su, do sada, imali više susreta u okviru ovog projekta. Organiziran je kratki opći uvod u
Sveto pismo na jednoj od tribina. Na susretu pod nazivom „Upoznajmo Knjigu mudrosti“, fra
Danijel je mlade upoznao sa strukturom i osnovnim značajkama ove knjige Staroga zavjeta.
Potom je uslijedio rad u skupinama. Naime, svaka skupina imala je zadatak pročitati određena
poglavlja iz Knjige mudrosti, razgovarati o njima te podijeliti s drugima stečene dojmove i
razmišljanja. Tema drugog susreta bila je „Post i korizma u Bibliji“. Kroz ulomke iz Biblije
objašnjena je simbolika četrdesetnice, posta i pepela. Mladi su pozvani da u strpljivosti i tajnosti,
kroz post, molitvu i djela ljubavi iskoriste vrijeme korizme za susret sa živim Kristom i svojim
bližnjima. U trećem dijelu projekta, mladima se pridružio i fra Velimir Bavrka, župnik župe u
Gornjoj Dubici. Fra Velimir je nadahnuto govorio o temi „Svjedočiti Isusa drugima“ pozvavši
mlade da se ne plaše biti „ludi“ za Krista u svijetu koji ih lažnim blještavilom pokušava udaljiti od
prave istine.
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Pred mladima je još niz susreta u kojima će u zajedništvu rasti uz riječ Gospodnju. Sljedeće
teme i predavači za mjesec ožujak su: pater Mato Anić koji će govoriti na temu „Razlikovanja
duhova“ i vlč. Mato Zovkić sa temom „Brak Tobije i Sare“. Po završetku projekta, studenti koji
budu aktivni dobit će Bibliju na poklon kako bi svoj rast nastavili i dalje kroz život. No, to još nije
sve! Framaši, koji uspiju ostvariti pridjev „aktivan“ u superlativu, moći će besplatno sudjelovati
na ovogodišnjem Franjevačkom maršu, a svaki student ima priliku „biblijskom bitkom“ biti dio
„desetorice“ koja će sudjelovati u ljetnom kampu za mlade na Modravama. Projekt će u trajno
vlasništvo ostaviti svakom sudioniku dar nad darovima: spoznaju žive Božje riječi i poticaj za
prevođenje Riječi u život. Na koncu, to i jest bitno! Sve će biti i proći, ostaviti trag ili ne, ali
Njegovu riječ vrijeme neće učiniti blijedom.

  

Ovaj projekt je samo dio rođendanskog dara kojim framaši s fra Danijelom žele okruniti
dosadašnji rad i trud. Naime, u razdoblju koje slijedi, framaši će ostvariti još jedan zanimljiv
projekt „Ruže sv. Klare“, a u planu je i duhovna obnova u Međugorju kao priprema za obred
primanja i davanja obećanja u Frami 25.3.2012. Stoga i framaši žele u srce primiti poticaje
svetoga Franje koji je braći rekao: «Stoga opominjem svu svoju braću i potičem u Kristu da
napisane božanske riječi, gdje god ih nađu, poštuju koliko mogu, i koliko je do njih, ako nisu
dobro smještene ili nedolično leže razbacane na kakvom mjestu, neka ih pokupe i spreme
,
poštujući Gospodina u njegovim riječima koje je govorio
.
Mnogo se toga posvećuje riječju Božjom i snagom se Kristovih riječi tvori oltarski sakramenat».

  

Marija Puljić, voditelj formacije Frame Sarajevo
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