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Jajce -  U subotu 2. 6. 2012. godine u Jajcu se skupilo oko 300 framaša kako bi obilježilo Dan
Ekologije Frame Bosne Srebrene. Naime, Franjevačka mladež Bosne Srebrene započela je
obilježavati Dan ekologije još davne 2001. godine na Dan planete Zemlje. Od 5. lipnja 2010.
odlučeno je da Frama obilježi taj dan najbližom subotom Svjetskom danu zaštite okoliša koji je
svake godine 5. lipnja. Program je započeo okupljanjem oko 10h gdje ih je pored duhovnog
asistenta Frame Bosne Srebrene, fra Mate Topića dočekao i župni vikar samostana Sv. Luke,
fra Jure Ašćić.

      

Nakon okupljanja uslijedila je sv. Misa, koju je predvodio fra Mato Topić. Umjesto propovijedi,
održao je kratko predavanje, te na taj način ukazao framašima na važnost očuvanja prirode i
okoliša, posebno jer su nasljedovatelji sv. Franje, kojeg je 1979. godine blagopokojni papa Ivan
Pavao II. proglasio nebeskim zaštitnikom ekologije. Također, mladim framašima obratio se i
gradonačelnik grada Jajca Nisvet Hrnjić, poželio im srdačnu dobrodošlicu, te uspješan i
zanimljiv dan.
 Po završetku misnoga slavlja, podijeljeni u grupe framaši su se zajedno sa domaćinima
komunalnog poduzeća uputili u čišćenje i obilazak grada. Na taj način su promovirali Dan
ekologije tako što su svim ljudima koji su na bilo koji način to vidjeli, poslali poruku o vrijednosti
očuvanja prirode i okoliša. Nakon obilaska grada uslijedio je ručak i prigodno druženje uz
pjesmu i ples, nakon kojeg je nastao proglas framaša o važnosti očuvanja prirode i okoliša. 
 Na kraju, pozivamo sve, kako mlade, tako i stare, da pokažu odgovornost i brigu za svaki dio
naše Zemlje, kao bi i nove generacije, baš kao i mi mogle uživati u svim ljepotama i čudima
prirode!

  

  

SVJETSKI DAN ZAŠTITE OKOLIŠA – 2012

  

Okupljeni u kraljevskom gradu Jajcu –u gradu za kojega kažu da je muzej na otvorenom,  gradu
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kamena, svjetlosti i vode, koji je jako bogat  zbog svoje  povijesne važnosti,  ambijentalne
vrijednosti, arheoloških ostataka, a njegova prirodna ljepota velikih dviju rijeka i jezera, te
vodopad daju ovom gradu poseban značaj. Potaknuti željom u srcu da želimo slaviti Stvoritelja
u ljepoti prirode i neba, vode i vatre, sunca i mjeseca, u ljepoti ljudskog lica, mi pripadnici
Franjevačke mladeži Bosne Srebrene, nadahnuti ljubavlju Franje Asiškoga prema svemu
stvorenome, obvezujemo se i poručujemo svim mladima i svim ljudima naše domovine Bosne i
Hercegovine:

    
    -  Mi framaši želimo da skrbimo za okoliš, a to je ujedno poziv na poštivanje svega
stvorenoga. Želimo osigurati kako čovjekovo djelovanje u svom postupku preobrazbe zemlje ne
bi narušio dinamičnu ravnotežu koja postoji među svim živim bićima na zemlji, čije postojanje
ovisi o zemlji, vodi i zraku.   
    -  Nećemo zagađivati, uništavati prirodu niti dopustiti da se neplanski i nemoralno
iskorištavaju prirodni resursi naše zemlje. Čuvat ćemo, poštivati i brinuti se za povijesno i
kulturno blago svih naroda, institucija i pojedinaca ove zemlje.   
    -  Okoliš mora biti shvaćen kao Božji dar za sve ljude, a to podrazumijeva zajedničku
odgovornost za cijelo čovječanstvo stoga pozivamo i druge mlade da se pridruže našoj akciji
zaštite okoliša ili da se na sličan način organiziraju u svojim mjestima, župnim ili drugim
zajednicama.   

  

Ovim druženjem i čišćenjem okoliša mi potvrđujemo smisao svoga vjerničkog i uopće ljudskog
obitavanja na zemlji. Nesebičnu ljubav sveti Franjo zasigurno zahvaljuje ekologiji duha,
uspostavljenosti ravnoteže nebeskoga i zemaljskoga, koji se stapaju u neizmjerno davanje i
prihvaćanje. Neka nam Franjina ekologija duha bude svjetionik i putokaz na našim daljnjim
putovima, kako bismo u današnjem svijetu mogli biti autentični svjedoci Evanđelja, kojeg smo
navjestitelji.

  

Pozdrav svima!

  

Mir i dobro!

  

Jajce, 2. lipnja 2012.

  

Framaši Bosne Srebrene
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