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U povodu obilježavanja prve godišnjice proglašenja blaženom Marije Propetog Isusa Petković
održano je u velikoj dvorani Doma kulture u Blatu tematsko predavanje pod nazivom «Ljubav je
zahtjevna», a koju je održao biskupov tajnik velečasni don. Petar Palić. Tom prigodom sve
nazočne pozdravila je provincijalka č.s. Emila Barbarić, a u ime blatske Općine načelnik prof.
Ivo Gavranić koji je svima zaželio srdačnu dobrodošlicu i ugodan boravak u Blatu.

Također, nazočne je upoznao sa povijesnim i gospodarskim razvitkom rodnog mjesta prve
hrvatske blaženice Marije Propetog Isusa Petković. Nakon što je gđa. Čurđica Ivanković
pozdravila nazočne goste u ime roditelja djece samostanskog vrtića Marije Petković - Blato
uslijedilo je uručenje prigodnih poklona gostiju blatskom načelniku. Potom je započelo
predavanje u kojemu je don. Petar Palić govorio o nekoliko značajnih tema, kao što su Obitelj,
Čemu vjenčanje u crkvi, Temelji obitelji, Ljubav je zahtjevna i Odgoj i odgojni izazovi. Na odgoj
djece, kako je pritom naglasio don. Petar Palić najviše utječu obitelj i roditelji (100 %), škola i
učitelji (70 %), crkva (70 %) i svećenici (30 %), Također, vrlo značajnu ulogu u odgoju djece i
mladih čine tzv. Odgojni izazovi, kao što su zdravi roditeljski autoritet, ono što želimo od djece,
pomoć djeci u rastu, dosljednost, znati djeci reći NE, ne ispunjavati sve dječje želje, biti vrijedan,
savjestan i uzoran radnik, znati kazniti dijete kada treba, širiti optimizam, razgovarati sa djecom,
reći samo jednom i uloga medija, na što se nažalost danas često zaboravlja. Odgovore na
mnoga od navedenih izazova, kako je na kraju predavanja istakao don. Petar Palić mogu se
potražiti u riječima sv. Ivana od Križa, a koje glase uvečer života bit će mo suđeni po ljubavi. Po
završetku predavanja nazočni su dugotrajnim pljeskom nagradili vrlo nadahnuto i poučno
predavanje don. Petra Palića.
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