GK PORTAL

GK TJEDNIK

MAK

MLADIma

LAĐA

WEB-IZLOG

PARTNERI
Traži

DOGAĐANJA

KULTURA

9.11.2014.

DUHOVNI KUTAK

PITALI STE...

HODOČAŠĆA

BL. ALOJZIJE STEPINAC

Posveta Lateranske bazilike; Vitomir, Vito, Gabrijel

IMPRESUM

FILM

Kultura | Knjiga

KULTURNA DOGAĐANJA

ADRESAR
KONTAKT

E-RAZGLEDNICE

ABOUT US

PRETPLATA

PITALI STE...
VJERA

KNJIGA

NAŠA IZDANJA
Rim. Mali vodič
kroz prošlost i
sadašnjost za
hodočasnike i
znatiželjnike
Treće izdanje vodiča
kroz Rim biskupa
Ivana Šaška,
namijenjenog svim
hodoča...
SV. TEREZIJA OD

Izbor iz tiskanoga izdanja

Monografija o mons. Milanoviću
Nova knjiga u izdanju Kršćanske
sadašnjosti, u suradnji s Državnim
arhivom u Pazinu, pod naslovom
»Mons. Božo Milanović - istarski
svećenik (1890-1980)« Stipana
Trogrlića, predstavljena je u utorak
14. prosinca u zagrebačkom muzeju
»Mimara«. Uz autora, predstavili su
je akademici Franjo Šanjek i Josip
Bratulić, a uime izdavača Anton
Šuljić te ravnatelj Državnog arhiva u Pazinu Elvis Orbanić.
To je monografija o Boži Milanoviću, hrvatskom katoličkom svećeniku iz
Istre koji se kroz svoje djelovanje, osim za katoličku vjeru, zalagao i za
nacionalna prava Hrvata u Istri u vrijeme talijanske okupacije, te za
pripojenje Istre Hrvatskoj nakon Drugoga svjetskog rata.
Knjiga je podijeljena u pet poglavlja s nizom podnaslova, na tristotinjak
stranica. Autor prikazuje Milanovićev život od samih početaka te već u
prvom poglavlju upozorava na utjecaje Kačića, Dobrile i Mahnića na
njegovu formaciju. U drugom i trećem poglavlju opisuje Milanovića kao
borca za nacionalna prava Hrvata te njegovu ulogu u otporu talijanizaciji
istarskih Hrvata. Njegovo crkveno djelovanje, rad u prosvjeti, organiziranje
katoličke mladeži, zasluge za osnivanje sjemenišne gimnazije i
zauzimanje za visoku teološku školu u Rijeci autor prikazuje u posljednja
dva poglavlja. Na kraju knjige Trogrlić donosi popis literature, pregled
kratica i kazalo.
»Monografija je koncipirana logički, smisleno i bez suvišnih ponavljanja.
Stilski je dotjerana te predstavlja jedinstveno biografsko djelo o mons. Boži
Milanoviću«, rekao je akademik Šanjek.
Ta knjiga rezultat je suradnje Državnog arhiva u Pazinu s izdavačem
Kršćanska sadašnjost, a uz potporu Ministarstva kulture RH. Zadovoljstvo
suradnjom izrazio je direktor arhiva Orbanić naglasivši da je tim projektom
ostvarena namjera da se važnost javnog djelovanja Bože Milanovića
potvrdi izvan usko regionalnog okvira.

Kako prepoznati napastovanja
Sotone?
CRKVA

Kupuju li se sakramenti?
BIBLIJA

O NAMA

ZA ŽUPNIKE

U NOVOME
BROJU
Biskupi i vjernici
ujedinjuju se u
molitvi s hrvatskim
braniteljima: Ne bole
ih toliko rane, koliko
nepoštovanje i prijezir
Intervju : Dr. Caroline
Hornstein Tomić:
Obitelj - u temeljima
identiteta, a branitelji - u
temeljima društva

Je li Isus imao braće i sestara?
SAKRAMENTI

Zašto svećenici toliko žure na
ispovijedi?
SEKSUALNOST I BIOETIKA

Ne bi li Crkva trebala mladima
više govoriti o vjernosti u braku i
čistoći?
KRŠĆANIN U SVIJETU

Kako razumjeti četvrtu Božju
zapovijed?
RELIGIJE

Što kazati prijatelju koji vjeruje u
reinkarnaciju i čita knjigu »Svjetlost
svijeta«?
OPĆA PITANJA

Smije li Crkva biti hrvatska?

Komentar : Imaju li
branitelji razloga za
prosvjed?
Predavanje održao
prefekt Kongregacije
za kler kardinal Stella:
Zajedništvo među
svećenicima nije samo
sebi svrha
Prijedlog za ostanak
kršćana u Svetoj
Zemlji: Kad bi svaka
(nad)biskupija kupila po
kuću...
Reportaža iz župe sv.
Filipa i Jakova u
Novom Vinodolskom:
Toliko života na tako
malo svetoga prostora
O važnosti opstanka
Imunološkoga
zavoda govori
sindikalna
povjerenica Lidija
Jagarinec: Imunološki
zavod hrvatski je
simbol i strateški je
važan
Zapažanja : Riječ je o
živim ljudima
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SVJEDOČANSTVO:
Zlata Gašljević mentorica borongajskih
malih umjetnika
Ivka Ozuška,
sedamdesetogodišnja
darivateljica krvi: Što
vrijede milijuni naspram
Božjega mira!
Izdvojeno : Teški
fizički rad - glavno
sredstvo preodgoja
Mladi mladima :
Nezamjenjivi kršćanski
tragovi u društvu i
kulturi
Meditacija : Kolona
mudrih
Nedjeljna biblijska
poruka : Čišćenje
hrama
Tjedni kalendar:
»Pogled u svoje
odnose« dr. Pavla
Brajše : Odgoj za
ljubav
(Pri)govor znanosti :
GMO i transatlantski
sporazum
Čujem, vidim... : Bal
vam...pionira
Film : Kako preživjeti?
Naši razgovori : Kako
se treba ponašati čitač
na misi?

FELJTONI
Jasenovački logor
između manipulacija i
krivotvorina
Židovski rabin
brani Pija XII.
Partizansko
krivotvorenje hrvatske
povijesti
Vjersko pojmovlje
u izvornim
dokumentima tzv.
Republike srpske
krajine
Pitanja uz
srbijansku
rehabilitaciju
četništva

