
DANI SJEĆANJA
Cijeli mjesec siječanj bilo je vrijeme naših susreta, blagoslova kuća i obitelji. Poradi 

toga nije izlazio niti naš Listić. Sada, evo, početkom veljače uobičajene su teme spo-
mena i sjećanja na naše poginule, stradale i nestale u minulim ratovima. U prvom redu 
se sjećamo naših ovdašnjih poginulih, stradalih i nestalih. Mi ih ne možemo i ne želimo 
zaboraviti, molimo Boga da ih ne zaboravi ni on. Sjećamo ih se redom.

 Â U Grabovoj Dragi je to bilo 29.siječnja;

 Â U Čapljini je 2. veljače služena sv. Misa za njih četiri stotine, od kojih je 117 njih ubije-
no i ubačeno u krečnu jamu pored crkve koja je bila u izgradnji. 

 Â Na Širokom Brijegu su Dani pobijenih hercegovačkih franjevaca od 3. do 7. veljače. 
Sjećanje otpočinje na stratištu njih 12-torice, a nastavlja se pred grobom u crkvi gdje 
su trenutno pokopana 24-ica ubijena hercegovačka franjevca.

 Â U NAŠOJ MISIJI FRAMOST U MOSTARU uobičajili smo svake godine sjetiti se svih 
naših stradalih u nedjelju koja je naj-
bliža 14. veljače kad su pobijeni fratri 
iz mostarskog samostana. Tako će ove 
godine biti slavljene mise za naše žrtve, 
Mostarske mučenike, u nedjelju 12. ve-
ljače. Tu spadaju svakako i naši stradali 
iz Ilića, Cima, Vihovića i drugih naših 
mjesta…

 Â TKO GOD MOŽE NEKA PONESE 
SVIJEĆE-LAMPIONE KOJE ĆEMO NA-
KON MISE IZNIJETI I POLOŽITI ISPRED 
SPOMEN OBILJEŽJA U ČAST NAŠIM 
STRADALIMA…

 Â U Mostarskom samostanu i središ-
njici franjevaca komemoracija je i Misa 
14. veljače.

Most između ljudi je riječ; I RIJEČ je tijelom postala i nastanila se među nama! Naši mostovi ne postoje zato da prelazimo 
rijeke nego da povezujemo ljude! Mostar, 5. veljače, 2023., (XXVII. - XIV. god.), br. 2/2023.

Posjetite nas... www.framost.com
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ISKUSTVO ŽIVOTA - OD SVAKOG SE MOŽE NEŠTO NAUČITI!DUHOVNA SKRB - OPĆE NAPOMENE RIJEČ BOŽJA U ULOMCIMA

FRAMOST- Misija poveznica  
baštine franjevačkog zajedništva
Franjevci djeluju na ovim prostorima već osam stoljeća. 
U zgodno i nezgodno vrijeme žive svoju misiju duhovnosti 
po primjeru sv. Franje Asiškog, zajedno sa svojim narodom 
i na taj način su živa sastavnica života s ovdašnjim pukom. 

 Â Cim-sv.Ante | Ilići-sv.Franjo | Rudnik-sv.Barbara |  
Orlac-sv.Lovre | Smrčenjaci-Gospa Snježna |  
Vrelo Radobolje-Mala Gospa | Miljkovići-sv.Ivan Krstitelj

 Â Ul. Treće Cimske bojne b.b. (Dom sv. Ante – Cim),  
88000 Mostar, BiH | E-mail: framost.misija@gmail.com 
www.framost.com

 Â Fratar poslužitelj franjevačkog zajedništva i suradnici 
Fra Luka Marić, Mob.: 063/311 240 
E-mail: lukamaric954@gmail.com i  
maric.luka@telemach.ba | (Tel/fax: 036/341 941)

SVETE MISE našeg franjevačkog zajedništva:
 Â CIM – sv. Ante:  

Nedjeljom 10:30; utorkom 17:00 i blagdanom
 Â RUDNIK – sv. Barbara:  

Nedjeljom 8:00; srijedom 17:00 i blagdanom
 Â ILIĆI – sv. Franjo:  

Nedjeljom 9:15; četvrtkom 17:00 i blagdanom
 Â VRELO RADOBOLJE – Majka Božja: 

Subotom 16:00 i blagdanom
 Â ORLAC – sv. Lovre: 

Subotom 17:00 i blagdanom
 Â MILJKOVIĆI – sv. Ivan Krstitelj: 

Nedjeljom 12:00 i blagdanom 
 Â SMRČENJACI – Gospa Snježna: 

Svakog 5. u mjesecu
U druge dane i vrijeme - po dogovoru i želji vjernika!
Za posjet i opremanje bolesnika fratar je na raspolaganju 
u svako vrijeme!

Fratar je na usluzi svima koji fratra trebaju: 063-311-240

TU SU JOŠ:
 Â vjeronauk, ministranti, čitači, crkveno pjevanje
 Â pohodi i opremanja bolesnih, sprovodi
 Â ispovijedi, pričesti i drugi sakramenti
 Â blagoslovi, pobožnosti svetima, krunice 
 Â hodočašća, korisna predavanja
 Â koncerti, tribine, izložbe i dr. 
 Â Skrb o stanju sakralnih objekata koji su naša  

franjevačka baština

… iz Evanđelja po Mateju ( Mt 5, 13-16)

Vi ste svjetlost svijeta.
U ono vrijeme: Reče Isus svojim učenicima: »Vi ste sol ze-
mlje. Ali ako sol obljutavi, čime će se ona osoliti? Nije više 
ni za što nego da se baci van i da ljudi po njoj gaze.« »Vi ste 
svjetlost svijeta. Ne može se sakriti grad što leži na gori. Niti 
se užiže svjetiljka da se stavi pod posudu, nego na svijeć-
njak da svijetli svima u kući. Tako neka svijetli vaša svjetlost 
pred ljudima da vide vaša dobra djela i slave Oca vašega 
koji je na nebesima.«  Riječ Gospodnja.

SPOMENIČKI NASTUP GLAZBENIH SKUPINA  
MISIJE FRAMOST

U MOLITVENO KULTURNOM CENTRU SV. ANTE – 
CIM/MOSTAR na Kalandoru 2. veljače upriličen je 
SPOMENIČKI NASTUP GLAZBENIH SKUPINA MISIJE 
FRAMOST. 

Naime, ‘’DRUŠTVO SV. ANTE U MOSTARU bilo 
je poznato po svom pjevačkom zboru. Prvi sve-
čani pjevački nastup imali su na Kalandoru, 2. 
veljače 1939. Time je ujedno proslavljena i prva 
obljetnica osnutka ženskog ogranka i konačnog 
organiziranja i suradnje svih ogranaka. Mješo-
viti zbor je time počeo svake nedjelje pjevati u 
crkvi. Spomenutu misu posluživalo je 100 djece 
iz Podmlatka Društva, a prigodnu propovijed o 
značenju i potrebi Društva sv. Ante održao je dr. 
fra Rufin Šilić. ‘’ 

Tako glasi tekst u glasilu Kršćanska Obitelj, 
XXII, (1939.) br. 3. str. 91.)

Mi smo, evo, u našoj jubilarnoj godini /150 
godina Društva sv. Ante – 1872./ te u povodu 84 
godine PJEVAČKOG DRUŠTVA SV. ANTE U MOSTA-
RU i 30 godina ponovo oživljenog i obnovljenog 
PJEVAČKOG DRUŠTVA SV. ANTE /12.listopada 
1993./ pod imenom ‘PJEVAČKI ZBOR SV. ANTE 
’39.’ upriličili svoj SPOMENIČKI NASTUP GLAZBE-
NIH SKUPINA MISIJE. Posebno smo bili obrado-
vani posjetom vjerničkog puka. Nakon nastupa 
druženje je nastavljeno u prostorijama Misije. 
Hvala svima koji svoju ljubav i sposobnosti 
ugrađuju u djelovanje našega Društva sv. Ante.

RIJEČ NA RIJEČ…
SVIJETLITI ZNAČI – ČINITI DOBRO
Po nekima su ovi reci zaključak Isusovih Osam 
blaženstava, a po drugima su pročelni tekst daljnjega 
Proglasa na gori. Jedno je sigurno: Krist sudbinski 
povezuje svoje učenike sa svijetom: ‘Vi ste sol zemlje! 
Vi ste svjetlo svijeta!’ Kršćani su dakle odgovorni za 
svijet. Stoga su, smijemo reći, odgovorni svijetu. Točnije, 
odgovorni su Bogu za svijet…. Potrebno je nešto reći o 
soli i o svijetu. Sol ima svojstva da čuva od pokvarenosti, 
stoga je nekako po sebi nepokvarljiva. Ujedno jela 
čini ukusnima. ISTINSKI KRŠĆANIN zrači oko sebe 
nepokvarljivost, pridonosi podizanju opće moralnosti. 
Ujedno pridonosi tome da ljudi ne izgube, štoviše da 
zadobiju nov ukus za Boga i ukus za čovječnost. Svjetlo 
je po sebi darežljivo, označuje svu svoju okolinu. Crkva 
bi trebala biti ‘grad na gori’ što svojom ljepotom privlači 
sve ljude i narode k Bogu. A po čemu su kršćani sol 
zemlje? Po svojim lijepim djelima ili kako je ustaljeno 
reći: dobrim djelima. Dobrota je drugo ime za ljepotu, 
i obrnuto. Majka Terezija je znala reći: ‘Učinimo nešto 
lijepo za Boga.’ (iz promišljanja fra Bonaventure Dude)

NE BUDIMO BLJUTAVI
Kad je Isus rekao: ‘Vi ste sol zemlje’ sigurno nije mislio 
reći: Presolite zemlju!
Kad je Isus rekao: ‘Vi ste sol zemlje’ htio je među ostalim 
reći: NE BUDITE BLJUTAVI!
Kad je Isus rekao: ‘Vi ste sol zemlje’, htio je time reći: 
UČINITE ZEMLJU UKUSNOM! (J. Dirnbeck)

Fotografije:  Ante Boras i Budimir Bošnjak
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OBAVIJESTI I DOGAĐANJA U MISIJI FRAMOST - MISIJSKI KALENDAR

Izdavač: FRAMOST – Misija poveznica baštine ljudi i prostora /interno/  
Adresa: Treće Cimske bojne b.b., (Dom sv. Ante – Cim); 88000 Mostar; BiH; 
Tel/Fax: 00387 36 341 941 / E-mail: framost.misija@gmail.com / www.framost.com  
ID br: 4227940780003 / Žiro račun kod UniCredit bank: 3381302247640454 
Poslužitelj Franjevačkog zajedništva: fra Luka Marić, mob.: 063-311-240;  

e-mail: lukamaric954@gmail.com | www.framost.com

Naši pokojnici koje smo ispratili od prošlog broja našeg listića:
• Vinko Ćubela, 1934., pokopan u Orlacu;
• Gojko Pavković, 1937., ispraćen za Izbično;
• Albina Cvitković, 1959., pokopana u Miljkovićima;
• Mara Pandža, 1925., pokopana u Orlacu;
• Mira Pinjuh, 1946., pokopana u Smrčenjacima;
• Mara Pejazić, 1937., pokopana u Orlacu;

Mostar: Cim
Sv. Ante 

Ilići
Sv. Franjo

Rudnik
Sv. Barbara

Smrčenjaci
Gospa Snježna

Vrelo Radobolje
Majka Božja

Orlac
Sv. Lovre

Miljkovići
Sv. Ivan Krstitelj

BRZOJAVNI OGLASI I NAPOMENE

••••••••••••••••••••••• 

 Â ZLATOVEZ – KREATIVNA RADIONICA naših zaljubljenika u zajedničko druženje i koristan rad na ko-
rist i zadovoljstvo svih ljudi dobre volje, otpočinje s radom u petak, 10.2. u 18.00 sati.

 Â Napominjemo kako su sve sekcije naše MISIJE FRAMOST u drugom polugodištu otpočele s radom i 
marljivo se radi u svim našim prostorima…

SVJETSKI DAN BOLESNIKA je 11.veljače
Ove godine je to subota. Uobičajili smo u našoj najstarijoj crkvi/ci u Mostaru u Vrelu Rado-
bolje /1913./ pred kipom Gospe Lurdske, kojoj se u zagovor utječu brojni nevoljnici, slaviti 
sv. Misu za sve naše bolesne, te za medicinsko osoblje (liječnike, medicinske djelatnice i 

djelatnike i drugo osoblje…).

MISA JE U VRELU RADOBOLJE OD 16.00 SATI;

NAPOMENA U SVEZI BLAGOSLOVA KUĆA 
Ukoliko je netko želio da mu fratar dođe blagosloviti kuću a to se nije dogodilo zbog toga 
što u kući nije nitko bio ili kojih drugih razloga, može uvijek zovnuti telefonom i fratar će 

doći na poziv.

Pokoj vječni daruj im 
Gospodine.
Počivali u miru Božjem.
Ožalošćenima iskrena sućut.
(Pokojnici su upisani u Maticu umrlih 
našeg Franjevačkog 
zajedništva)

‘’DRUŠTVO SV. ANTE U MOSTARU 
bilo je poznato po svom pjevačkom zboru. 
Prvi svečani pjevački nastup imali su na Kalandoru, 2. veljače 1939. 
Time je ujedno proslavljena i prva obljetnica osnutka ženskog ogranka i 
konačnog organiziranja i suradnje svih ogranaka. Mješoviti zbor je time 
počeo svake nedjelje pjevati u crkvi. Spomenutu misu posluživalo je 100 
djece iz Podmlatka Društva, a prigodnu propovijed o značenju i potrebi 
Društva sv. Ante održao je dr. fra Rufin Šilić.’’
(tekst je preuzet iz glasila Kršćanska Obitelj, XXII. (1939.) br. 3. str. 91.)


