
 

Tema broja:       Propovijedajmo Evanđelje! 

Tri godine je Isus prolazio zemljom propovijedajući i čineći dobro. Ostale godine 

ljudske povijesti ostavio nam je svoga Duha i poslanje. Da, baš tebi i meni. Želio 

je da mi budemo svjedoci koji žar našeg srca zapaljen na Uskrsnoj svijeći ne 

čuvaju skriven u sebi nego svjetlom Radosne vijesti žive ovaj život. Jesam li 

hrabar govoriti o Isusu i svemu što je napravio u mom životu? Jesam li 

propovjednik Njegove Riječi?  

Franjinim stopama  

 Od tada je počeo s velikom gorljivošću duha i 
radošću srca svima propovijedati pokoru. Činio je to 
jednostavnim riječima, a zanosnim srcem je 
izgrađivao slušaoce. Njegova je riječ bila poput 
razbuktale vatre, prodirala je do dna srca. Duše sviju 
je napunjao divljenjem. Izgledao je sasvim drugačije 
nego prije. Dok je promatrao nebo, nije mu bilo stalo 
do toga da gleda zemlju. To je doista bilo nešto neobično, jer je najprije počeo 
propovijedati ondje, gdje je još kao dječak naučio čitati; na onom je mjestu 
najprije sahranjen da bi sretan početak osigurao još sretniji svršetak. Gdje je 
sam učio, ondje je i poučavao; i gdje je započeo, ondje je i dovršio. Prije svake 
svoje propovijedi najprije bi na sakupljene, kojima je imao tumačiti riječ Božju, 
zazvao mir govoreći: "Gospodin vam dao mir!" Mir je naviještao i muškarcima i 
ženama, naviještao ga je pobožno uvijek i onima koji su mu dolazili u susret i 
pokraj kojih bi prošao. Zato su mnogi, koji su mrzili mir i spasenje, uz pomoć 
Gospodinovu svim srcem prigrlili mir i postali sinovi mira i osvajači vječnoga 
spasenja. ( Životopis sv. Franje, Toma Čelanski) 

Isusovim stopama  

"I reče im: "Pođite po svem svijetu, propovijedajte evanđelje svemu stvorenju. Tko 

uzvjeruje i pokrsti se, spasit će se, a tko ne uzvjeruje, osudit će se. "     

(Mk 16, 15-16) 

Upravi svoje stope 
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Želim biti bolji 

 Trudit ću se opraštati, voljeti, 

biti skroman, milosrdan, 

ponizan, razuman i tako svim 

svojim djelima drugima 

prenijeti Riječ Božju.  

 

“ Kršćanski je život nastavak i 

dovršetak Kristova života u 

nama. Svatko treba biti Krist 

ovdje na zemlji nastavljajući 

njegov život i njegova djela.”  

sv. Ivan Eudes 

 
Jeste li znali? 

Frama Otok 

-nema susre ta bez bombona! 

-u 10 godina Frame šestero članova iz 

jedne  obite l j i ,  od toga dvije                                             

predsjednice!  

-najviše framaša su upravni referenti! 

-ostali smo vjerni prvom uzorku 

majice! 

-organiziramo framaško sanjkanje! 

-katakteriziraju nas zajedničke 

šetnjice, sjedenje pod misom, druženje 

izvan redovnih susreta, roštiljanje!  

Izdaje vijeće Osječkog područnog bratstva Frame 

Trg Vatroslava Lisinskog 3, 31 000 Osijek   

framaos@gmail.com 

Susreti koji su pred nama... 

 5. i 6. svibnja je bio Susret hrvatske katoličke mladeži u Sisku. 

 Obećanja: 12. 05. Frama Ilok, a 26. 05. Frama Osijek—Tvrđa. 

 Pred nama su i brojne prijave pa evo njihov popis da ne zaboravite na sve 

datume: 

  - Prijave za obilježavanje 20. rođendana Frame koji će biti na Trsatu su do 9. 5. 

  - Prijave za kupovinu područnih majica su do 15. 5. 

  - Prijave za rekreativni  susret koji će biti u Sikirevcima su do 1. 6. 

  - Prijave za seminar za voditelje formacije koji će u biti u Šibeniku su do 15. 6. 



 

Vi ste svjetlost svijeta  (Mt 5,14) 

SVETI LOVRO 

  Sveti Lovro rođen je oko 225. godine u današnjoj Španjolskoj, u malom 

mjestu Huesca. Završio je školu u Zaragozi i tamo je sreo papu Siksta II. koji 

ga je poveo u Rim sa sobom i ondje ga zaredio za arhiđakona rimske crkve. 

Na toj dužnosti sveti Lovro bio je odgovoran za sve crkvene 

riznice, bavio se bibliotekarstvom te je sačinio popis 

skrivenog crkvenog blaga. Kada je prefekt Rima dao 

uhvatiti papu Siksta i osudio ga na smrt, Lovro je zaželio 

umrijeti s njim. No papa mu je naredio da pričeka i da 

razdjeli siromasima crkveno blago. Zatim je Rimski car 

Valerijan dao uhiti Lovru znajući za blago koje se nalazilo 

kod njega. Kada je sudac istražitelj upitao za crkveno 

blago, Lovro je uperio prst u siromahe govoreći „Evo blaga 

Kristove Crkve“. Zbog toga je bio mučen, bičevan i spaljen. 

Mučeništvo svetog Lovre prema pisanim knjigama zbilo se 

u Rimu 10. kolovoza 258. godine i zato se toga datuma 

slavi njegov blagdan. Zaštitnik je siromaha i studenata. Zanimljivo je da se u 

vrijeme njegova blagdana, početkom kolovoza, dogodi kiša meteora koju još 

nazivaju suzama svetog Lovre. 

    Pozvani smo svaki dan širiti 

Božju riječ i činiti dobra djela. 

Nismo ni svjesni koliko ljudi 

tako može povjerovati u Boga. 

Samo im je potreban netko 

tko će ih potaknuti na to, 

netko tko će im na 

jednostavan, a opet poseban 

način objasnit tko je ustvari 

On. Neki na te riječi neće moći 

ostati tvrda srca. Povjerovat 

će i dalje će i oni širiti Njegovu 

riječ po cijelom svijetu.   

Ana - Marija Prgić,            

Frama Županja 

 

 

FORMACIJA 
 

« Ne živim više ja, nego živi u meni Krist »   

      Mir i dobro. Nastavljamo sa našim upoznavanjem osnovnih načela 
Franjine duhovnosti i ovaj puta tema će biti Kristoobličnost (u prošlom broju 
rekli smo nešto o Kristocentrizmu). Vjerujem da vam već 
sam naziv govori mnogo te mislite da bi to moglo biti 
nešto u smislu imati Kristov oblik, suobličiti se Kristu. 
Na dobrom ste putu. Što nam Franjo kaže o tome? “Divni 
sluga i sljedbenik Kristov, gospodin Franjo, u svemu se 
podudarao s Kristom.” Koliko se on suobličio Kristu 
govori nam i to da ga se danas često naziva „drugim 
Kristom“, njegovom vjernom slikom. Zašto? Jer „zakon je 
Franjina života bio postati suobličen onome koji ga je 
pozvao i od kojega je živio, da bi ga što više slijedio, da bi 
što više smanjio razmak između sebe i Krista.“. 
Promotrimo sada sebe braćo. Kome se mi suobličujemo? 
Čiju sliku ocrtava naša duša, naš život? Je li potrebno suobličiti se Kristu? 
Tko Krista ljubi iz ljubavi prema njemu i iz potpune slobode (Krist na to 
nikoga ne tjera) obrezivat će svoje srce, svoje navike, vrijeme, sve, kako bi se 
što više njemu suobličio jer mu duša prepoznaje da je On onaj od kojega živi, 
koji daje život. Suobličiti se Kristu u njegovoj ljubavi prema drugima, 
poniznosti, jednostavnosti, siromaštvu, predanju Ocu, podnošenju boli. No, 
imajmo na umu da se tek pravo možemo suobličiti samo onome koga 
poznajemo, koga smo osobno susreli, stoga potražite ga, On vas čeka.  :) 

S Tobom želim poć’  

 

Koliko puta nam se dogodi očaj, nemir, ljutnja ili tuga?  

Tražimo krivca. Tražimo odgovore na mnoga pitanja. 

Odlutamo s puta kojim nas Isus vodi. Zašto sumnjamo? 

Njegova Riječ ne potiče sumnju, donosi radost. Zazovimo 

sveto Ime Gospodnje. U Njemu je sva ljubav,sva radost i 

mir. Pitanja? Nema ih više. Odgovor postoji. Odgovor je 

Isus Krist i život vječni. Ta ne spasava nas sumnja, nego 

vjera. Riječ koju smo čuli nastanila nam se u srce i Nju 

trebamo hrabro, poput apostola i sv.Franje širiti dalje. 

Jer mnogi su koji lutaju ovim svijetom u tami, a samo 

Božja Riječ donjet ce im svjetlo i mir.  

Ana Malvić, Frama Našice 

    Iskreni i živi susret s Kristom neminovno 

čovjeka tjera na djelovanje. Zove nas da 

idemo i propovijedamo evanđelje svojim 

životom u obitelji i društvu u kojem živimo. 

Propovijedanje treba biti djelotvorno, ne 

samo riječima, nego i djelima na način da 

druge oduševimo za Krista, za život po 

evanđelju. Ono nije uvijek jednostavno jer 

traži žrtvu, zaborav samoga sebe i 

napuštanje svega što nam je ugodno. No, 

nije li upravo sve što je vrijedno i dragocjeno 

ujedno i skupocjeno!? Mi smo sposobni biti 

Kristove ruke i noge da po nama i danas 

hodi po zemlji čineći dobro. No pitanje je 

želimo li!?  

s.Gabrijela Tea Damjanović, Frama Đakovo 

              Jer ja sam glasnik Velikoga kralja 


