LiST :: GODINA VI :: lipanj 2013. :: BROJ 8. (22) :: 4

GODINA VI :: lipanj 2013. :: BROJ 8. (22)

PORUKA BOŽJEG SRCA

inFORMACIJE
Ćakula s duhovnikom „Isus je put“ u organizaciji Ureda za pastoral mladih
U ponedjeljak, 10.6.2013.godine u učionici hostela Spinut s početkom u 20.30h
Edukativni mjesečni ciklus „Projekt Nadčovjek“ u organizaciji Skac St-a
Utorak 11.6. u 19h – projekcija filma „Gattaca“ u prostoriji udruge na Spinutu
Srijeda 12.6. u 19h – predavanje na ovu temu održat će fra Ante Vučković u sjevernom
tornju Sveučilišne knjižnice
Srijeda 26.6. u 19h – forum, javna rasprava studenata na temu u prostoriji udruge
Kava s duhovnikom u organizaciji Skac St-a
Utorkom (Prva je 11.6.) u 17h u prostoriji udruge
Susret za mlade trećom srijedom u mjesecu
Posljednji ovogodišnji susret za mlade održat će se u srijedu, 19.6.2013.godine u velikoj
dvorani Nadbiskupskog sjemeništa s početkom u 20.30h.
Mise mladih u organizaciji Skac St-a
Petkom u 20.30h u Gospe od zdravlja – nastavljaju se kroz ljeto!
Euharistijska slavlja na KBF-u
Utorkom, srijedom i četvrtkom u 7.25h u studentskoj kapeli – ovo je zadnji tjedan!.
Urednica: Katarina Gugić
Uredničko vijeće: Jelena Arambašić, Ana Marčinko i Darko Rapić
Grafički obradio: Marko Grgić
Za sve ostale informacije možete se obratiti na: studentskilist@gmail.com

Drage studentice i studenti, došli smo
i do posljednjeg LiST-ića ove akademske
godine. Ovaj broj želi biti lijep pozdrav,
iskrena želja za uspješnim polaganjem ispita, pozitivni presretač zabrinutih misli i
prometni znak za početak
ljeta! Ako sve i položite u
roku, ne zaboravite uzeti
u ruke dobru knjigu. Ne
zaboravite nositi otvoren
pogled i dobrostivo srce u
svaki svoj dan. Svu težinu
zime utopite u moru i sve
svoje sumnje obasjajte na
suncu, ukratko - napunite
baterije! I za sve to zahvaljujte Gospodinu. Za one
od vas koji će ljeto provesti u Splitu, mala
obavijest - u srpnju će se, kao i lani, održati
Nightfever, večer molitve u tišini i pjesmi
pred Gospodinom u Presvetom Oltarskom
Sakramentu. Večer započinje svetom misom i nastavlja se u klanjanju do pola noći.
Mladi sa svijećama u rukama dozivaju prolaznike pred crkvom da uđu i puste vrijeme
da na trenutak zastane u ozračju Susreta. Ta
inicijativa vjernika laika, poglavito studenata, krenula je iz Njemačke i počela se brzo
širiti Europom, tako da se Nightfever sada
održava i u Austriji, Irskoj, Velikoj Britaniji,
Švicarskoj, Nizozemskoj, Danskoj... Prošle
godine, na inicijativu nekolicine Hrvata,
Nightfever se u suradnji s Nightfeverom u

Njemačkoj po prvi put održao u Splitu u
crkvi sv. Frane. Bila je to večer koja je svim
posjetiteljima, a bilo ih je preko 500, obasjala i sve preostale večeri tog ljeta. U ovom
broju LiST-a donosimo vam svjedočanstvo
jednog našeg studenta sa
prošlogodišnjeg splitskog
Nightfevera, koji je ujedno organizator ovogodišnjeg Nightfevera. U petak
smo proslavili svetkovinu
Presvetog Srca Isusova.
Ta nas svetkovina uči
o tome kakav je Bog, kakvo je njegovo srce i koliko
ono ljubi čovjeka. Koliko
traži čovjeka kojeg je stvorilo. Čini mi se da je
ova inicijativa dobar prikaz te čežnje za čovjekom, jer Bog zove ljude kroz naša usta, kroz
naše živote. Važno je reći: „Dođi, Bog želi da
dođeš i provedeš vrijeme u molitvi s Njim.“.
Možda sam upravo ja jedina prilika koju će
ta osoba ikada imati da čuje kako je Gospodin traži. To je poruka Božjeg srca koji traži
i žeđa za ljudskim srcem. Da bi se otvorilo
Božjoj ljubavi, ljudsko srce mora povjerovati
da je voljeno, traženo, željeno. A kako da povjeruju u ono što nikada nisu čuli? (usp. Rim
10, 14) Budimo dakle hrabri i u svakoj prilici
svjedočimo živu ljubav Božjeg srca! Sretno!
A LiST vas pozdravlja do iduće akademske
godine!
Urednica
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NIGHTFEVER
„Jer gdje su dvojica ili trojica sabrana
u moje ime, tu sam i ja među njima.“
(Mt 18, 20) Zaista je to bila prva misao
kad sam prvi put u Splitu doživio Nightfever. Od 19 sati do ponoći puna Crkva.
Crkva puna ljudi s različitim potrebama
i molitvama.
Mladi kao i
stari. Svi smo
tu zajedno i
gledamo prema Njemu,
Kristu, koji
stoji na oltaru
i sakuplja svoj
narod
oko
sebe. A mi,
vjernici, pobožno u molitvi dižemo svoja
srca prema njemu, uz nadu da nas usliši. A
sama činjenica da su sve to uspjeli organizirati hrabri mladi ljudi koji željno očekuju tu zajednicu s Kristom, čini taj događaj
još duhovnijim. To je bio prvi dojam koji
sam mogao doživjeti. Prvi dojam s kojim
sam zaronio u tu atmosferu molitve. Dojam da je On tu. Krist je tu, stoji s nama.
Stoji s tobom!
Međutim, ako pogledamo na sam naziv, „Nightfever“, bit će nam jasno na što
su mladi iz Koelna mislili kad su 2005.
godine pokrenuli taj događaj i dali mu to
ime. Tu „Noćnu groznicu“ treba shvatiti
u potpuno pozitivnom smislu. Noć je,
tijelo osjeća toplinu. Osjeća se ugodno
svjetlo koje dolazi od malih toplih svijeća.
Može se osjećati do samog drhtanja tijela.
Ta ugodna vrućina koja se zaista mogla

osjećati u Splitu, ne samo zbog ljeta, vidljiva je i u brojnim malim svijećama koje
su simbol za svaku dušu i njezinu molitvu
te večeri.
Ta ugodna vrućina koja se zaista mogla osjećati u Splitu, ne samo zbog ljeta,
vidljiva je i u
brojnim malim svijećama
koje su simbol
za svaku dušu
i njezinu molitvu te večeri.
Zanimljivo je
da mladi sa svijećama u rukama stoje na ulicama i trgovima u blizini crkve i pozivaju
prolaznike da uzmu svjetlo i uđu u crkvu.
Zanimljivo je da mladi sa svijećama u
rukama stoje na ulicama i trgovima u blizini crkve i pozivaju prolaznike da uzmu
svjetlo i uđu u crkvu. Nakon ulaska u
crkvu pozvani smo pokloniti se pred oltarom, ostaviti zapaljenu svijeću na za to
predviđeno mjesto, prepustiti se molitvi
i meditaciji koja može trajati pet minuta
ili pak četiri sata. To ulaženje i izlaženje
stvara jednu dinamiku u crkvi koja ne narušava tišinu i koncentraciju. Ta dinamika
stvara taj osjećaj topline i zajednice. Ta
dinamika je za mene bila znak Duha Svetoga. Znak da je ovaj događaj zaista jedan
sveti čin i da će nositi dobre plodove. Ali
ne samo to. Tijekom cijele večeri omogućena je ispovijed, čak i na stranim jezicima
poput njemačkog, engleskog, španjolskog
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i talijanskog. To mi je osobno pokazalo da
je povezanost međunarodna, univerzalna.
Puno je ljudi i puno jezika, ali je jedna
ispovijed. Samo je jedna želja za istinom.
Svi traže taj spas, to odrješenje, taj mir s
Bogom i ljudima. Taj mir među narodima
mogao se tu večer doživjeti.
Bilo je lijepo vidjeti da su to sve uspjeli organizirati i pokrenuti mladi ljudi koji
su bili velika srca i puni želje za molitvom
i istinom. Neumorno i bez žaljenja, ne s
ciljem napuniti crkvu, nego Njega pozvati
u našu sredinu i da budemo cijelu večer s
Njim. To svjedočanstvo je bilo presudno. Velika je to bila večer koju sam mogao
doživjeti i želim ovim putem zahvaliti svima koji su sudjelovali i pomagali da se taj

duh i toplina molitve raširi u Splitu i nosi
svoje plodove. Zaista sam sretan što će se
i ove godine Nightfever održati u Splitu, a
možda čak i u Dubrovniku. To je također
jedan znak da je Duh Sveti na djelu i da
nas prati čim Krista
stavljamo u svoju sredinu, čim je On
naš centar. Tijekom Nightfevera bila mi je
na pameti misao iz Matejevog evanđelja.
Kad je sve završilo i kada su se počele prve
svijeće gasiti nije se gasila njegova presudnost. Ta večer bila je toliko puna molitve i
zajedništva da se moglo reći: „I evo, ja sam
s vama u sve dane – do svršetka svijeta.“
(Mt 28, 20).
Ivan Čotić

Uredništvo LiST-a želi vam uspješno položene ispite i što dulje ljetne
praznike i pozdravlja vas do iduće akademske godine! Onima pak koji
završavaju, dajemo poruku malog princa: nađite ružu koju ćete pripitomiti
i zapamtite - samo se srcem dobro vidi. Bitno je očima nevidljivo. Sretno!

Dopusti da te ljubim, Bože moj.
Što je meni zemlja,
što mi je nebo bez tebe?
Bože, samo ti možeš ispuniti moje srce,
samo ti si moja vječna baština.
Dopusti da se uhvatim za tebe.
Ostani uvijek uza me,
a ako dođem u iskušenje da te ostavim,
Ti to, Bože moj, nemoj dopustiti.
Bruno Ferrero

