S PREDSTAVLJANJA KNJIGE:

POSVETA SVETOM JOSIPU&nbsp;
Čuda našega nebeskog oca

Sedamnaestoga dana mjeseca ožujka u dvorani crkve Sveta Mati Slobode na Jarunu, održana
je promocija knjige „Posveta svetom Josipu“, Čuda našega duhovnog oca, autora oca Donalda
H. Callowaya. Promocija je održana u suradnji s Nakladom Benedikta. Pozdravne riječi uputio
je predsjednik Zajednice g. Branko Mustapić, koji je ujedno moderirao cjelokupan Program.
Posebne zahvale upućene su Neđeljki Batinović, predstavnici nakladničke kuće Naklada
Benedikta koja nam donosi značajne knjige za naš narod kako u Hercegovini, tako i za cijeli
hrvatski narod. Neđa nam je ukratko predstavila put autora koji je proživio vlastito iskupljenje

1/3

S PREDSTAVLJANJA KNJIGE:

od životnih zastranjenja i njegov put posvećenja svetome Josipu.&nbsp;

Uslijedilo je uključenje autora, oca Callowaya uz Neđino simultano prevođenje. Otac Calloway
obratio se skupu posebno ističući važnost obitelji kao temelja civilizacije. Danas je značenje
pojma obitelji, muškarca, žene i braka dovedena u pitanje. Duh Sveti po Crkvi donosi potrebne
darove u vremenu, pa nam tako u posljednje vrijeme ističe primjer svetoga Josipa. Po molitvi
sveti nas Josip dovodi do Isusa, našega Spasitelja.
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Don Damir Stojić, župnik župe Svete Mati Slobode na Jarunu, istaknuo je kako je knjiga jedan
molitvenik s posvetom svetom Josipu. Današnje doba donosi potrebu za uzorom poput svetoga
Josipa. Danas se udara na identitet braka i obitelji, problem kulture otkazivanja (eng. cancel
culture) koja te isključuje iz društva ako tvrdiš da je muškarac muškarac, a žena žena. Stoga se
i muškarci i žene, svećenici. redovnici, redovnice, bračni drugovi, mladići i djevojke moraju
ugledati u osobine sv. Josipa. Pozvani smo na čistoću, krotkost, poslušnost, vjernost, red i rad.
Samo u slobodi možemo biti ljudi od karaktera. Josipova blizina Isusu i Mariji daje nam vjeru da
će naše molitve biti uslišane. Na kraju je don Damir pozvao sve da se priključe posveti svetome
Josipu.

Zahvaljujemo se domaćinima, našim ocima salezijancima na čelu sa župnikom don Damirom,
koji su nas ugostili tako da smo se osjećali svoji među svojima. Hvala i svima koji su pripomogli
s tehničke, materijalne i duhovne strane.

Knjigu "Posveta svetom Josipu", kao i druga izdanja nakladničke kuće Naklada Benedikta
možete potražiti na slijedećoj poveznici: https://naklada-benedikta.hr/index.php/product/posvet
a-svetom-josipu/
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