Poštovani umjetnici i posjetitelji!
Srdačno Vas pozdravljam na našem zajedničkom susretu kojim promičemo umjetničko
stvaralaštvo o temi hrvatskih svetaca i blaženika. Nakon sjeverne Hrvatske, izložba je
u srpnju i kolovozu pohodila Kažotićev rodni Trogir, a sada smo ovdje u galeriji
dominikanskog samostana.
Drago nam je što ponovo obogaćujemo manifestaciju Redovničkih dana u Splitu.
Laudato hrvatskim redovnicima ima na puno toga zahvaliti. Naime, upravo su redovnici
molitelji i veliki podupiratelji osnivanja Laudato televizije - obiteljske televizije s
kršćanskim vrednotama, čije je emitiranje započelo prošlog Božića, a sada smo upravo
u sakupljanju dokumentacije za zemaljsku digitalnu koncesiju i prijave na natječaj
Vijeća za medije za emitiranje u Zagrebačkoj županiji. Preporučamo se u molitve da se
to dogodi ovoga Božića.
Nasljedujući primjer svetaca i blaženika, i Laudato televizija želi biti u službi Katoličke
Crkve, hrvatskog naroda i svih ljudi dobre volje.
Došlo je vrijeme kad široj javnosti LTV može predstavljati mjesta rođenja i djelovanja
naših svetaca, redovničke zajednice i pokazati koliko je Bog po njima darovao našu
Crkvu i društvo obilnim plodovima u svim područjima života.
Želja nam je da se hrvatski narod još više utječe zagovoru svojih svetaca i blaženika čiju
pomoć trebamo i u sadašnjem trenutku naše domovine, suočeni s velikim izazovima.
A ovom izložbom Laudato želi poticati na dublje poznavanje duha i djelovanja ljudi koji
su se u cijelosti posvetili razvoju drugoga i za druge. Umjetnik Anto Mamuša, kao Hrvat
iz Bosne iz Hercegovine, dodatna je spona koja jača i povezuje jedno tijelo našeg
naroda, čija je usmjerenost jednog na drugoga opstala unatoč svim kušnjama kroz
povijesna stoljeća.
Ljepota ovih koloritnih radova dodatni je poticaj da uvijek iznova nastojimo i budemo
motivirani za ostvarivati dobra djela u istini i ljepoti. Budimo svi jedno drugome izvor
dobroga, istinitoga i lijepoga! To nam poručuje gospodin Mamuša u svojim djelima, a
te tri riječi su i geslo djelovanja naše Laudato televizije, koju Vas pozivam da podržite.
Hvala hrvatskim svecima i blaženicima koji nas ne prestaju zagovarati iz nebeskih visina.
Budimo i dalje širitelji njihovog raskošnog, za sve ljude obogaćujućeg duhovnog
kolorita.

