Srdačno Vas pozivamo na predstavljanje knjige

Putokazi sreće
Blaženstva i svjedočanstva vjernika

u utorak, 14. lipnja 2016.
u crkvi župe Blažene Djevice Marije Žalosne – Špansko
ulica Jurja Barakovića 20
s početkom u 20.00 sati
Uvodni pozdrav
vlč. Mato Matić, župnik
don Anton Šuljić, Kršćanska sadašnjost
Knjigu predstavljaju
vlč. Andrija Vrane, voditelj Kursilja
Biserka Bodulić, suradnica Kursilja
Ivanka Samardžić, suradnica Kursilja
Riječ zahvale
prof. dr. sc. Ivan Vajić, glavni urednik

Mišljenja o knjizi
U zajedništvu, u kojem se vjernici uzajamno brinu za dobro jedni drugih, može se roditi ovakva knjiga
koja će s jedne strane prikupiti dragocjeno blago Crkve u tumačenju blaženstava, a s druge je strane
svjedočanstvo vjernika da su Božje riječi istinite i djelotvorne u konkretnom životu čovjeka, sa svim
njegovim radostima i nadama, žalostima i tjeskobama.
kardinal Josip Bozanić
nadbiskup zagrebački
Ova knjiga riječju i slikom pruža putokaz čovjeku da u traženju sreće ne zaluta, nego otkrije tajnu
života ostvarena na putu blaženstava. Ove se retke čita s posebnim osjećajem proživljavanja traženja
sreće. Slike mu otkrivaju unutarnji pogled na tom putu. Svatko će na svoj način iščitavati i otkrivati
tajnu traženja puta do sreće. Otkrivat će Boga koji mu jedini može zadovoljiti tu čežnju.
kardinal Vinko Puljić
nadbiskup vrhbosanski
Knjiga Putokazi sreće, plod je uma i srca mnogobrojnih autora i suradnika koji su Tominim duhom
provjere traženja otkrili veliko blago koje sada povjeravaju čitateljima. Priključimo im se u prepoznavanju tih putokaza i usvajajmo Isusove ustavne odredbe, propise i zakone koje je izgovorio na Gori
blaženstava.
mons. dr. sc. Želimir Puljić
predsjednik Hrvatske biskupske konferencije
Ova čudesna knjiga od prvoga do zadnjega retka pokazat će čitateljima koliko su jake spone božanske
ljubavi, milosrđa i milosti s onima koji u Njega vjeruju. Ovo je pravi priručnik za vjernike. S njim se
dodiruje sam Bog, koji stalno stvara novoga, preobražena čovjeka.
dr. sc. fra Bonaventura Duda, bibličar
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