
ДУМИ ЗА ПОДКРЕПА

АПОСТОЛИЧЕСКА НУНЦИАТУРА В
ХЪРВАТСКО

Загреб, 2 март 2000 г.
Уважаеми Монсиньор,
Получих Вашата книга „Как да разпознаем прим-

ките  на  Лукавия“,  за  която  най-искрено  Ви  благодаря.
Мисля, че наистина е необходимо да се обърне специал-
но внимание на тематиката, за която се говори във Вашия
труд.

С израз на особено уважение, оставам предан на
Господа.

† Джулио Ейнауди, апостолически нунций

Пореч, 6 март 2000 г.
Почитаеми монсиньор,
Благодаря Ви за изпратената книга, като Ви по-

здравявам за  труда!  Прегледах  я,  много  е  интересна  и
актуална! Да даде Бог на мнозина да бъде от помощ.

Със сърдечен поздрав,
† Иван Милован, епископ поречко-пулски

Хвар, 7 март 2000 г.
Скъпи Монсиньор,
Много БЛАГОДАРЯ за хубавия ДАР – „Как да

разпознаем примките на Лукавия“. Желая Ви успех и по-
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нататък с това толкова интелигентно писане.
Поздрав и бъдете благословен в Христа.
† Слободан Щамбук, хварско-брачко-вишки епископ

Госпич, 7 март 2000 г.
Уважаеми господин Монсиньор!
Получих  Вашата  красиво  оформена  и  още  по-

добре написана книга,  за което от сърце Ви благодаря.
Това е наръчник за Лукавия и молитвеник срещу него.
Вярвам, че мнозина ще намерят в книгата доста напът-
ствия и мотивация как да се борят срещу него в себе си и
в света.

С уважение и поздрав,
Монс. Миле Богович,

помощник епископ

ПОЖЕЖКА ЕПИСКОПИЯ
Канцелария на пожежкия епископ

Пожега, 2 март 2000 г.
Почитаеми господине!
Получихме  Вашата  книга  „Как  да  разпознаем

примките  на  Лукавия“,  която  сте  изпратили  на  негово
превъзходителство господин Епископа в знак на искрено
уважение. Той Ви благодари за ценния дар, който със съ-
държанието си ще привлече вниманието на много читате-
ли, а същевременно ще обогати епископската ни библио-
тека.

Със сърдечен поздрав в Господа.
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Перица Матанович, началник канцелария

Крък, 19 април 2000 г.
С настоящето потвърждавам получаването на по-

даръка – изданието на Вашата книга „Как да разпознаем
примките на Лукавия“.

От сърце Ви благодаря за подаръка.
Честването на Великден през тази година на Ве-

ликия Юбилей е укрепило вярата Ви, че над всички гро-
бове и руини от човешките събития победоносно се въз-
дига ликът на Христос Вседържател, на когото принад-
лежат всички времена и векове. Той, трайно жив сред нас
чрез Евхаристията,  беше стълбът на Вашата надежда и
Ви подкрепяше в житейските Ви усилия.

Като призовава изобилието на Божията благосло-
вия върху Вашия труд, Ви поздравява в Господа

† Валтер Жупан, епископ на Крък

Преподобни отче генерален викарий,
Получих  Вашата  книга  „Как  да  разпознаем

примките  на  Лукавия“.  Веднага  я  прелистих  и  станах
Ваш съмишленик. Поздравявам Ви за смелата Ви вяра!
Особено  съм  изненадан,  че  Вие,  генералният  викарий,
сте  написал  тази  книга.  Поздравявам  и  архиепископа
Иван за неговата смелост,  че е  избрал такъв генерален
викарий, и то днес, когато църквата все повече се секула-
ризира.
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Сърдечен поздрав и нека не се боим от дявола,
злия, Лукавия!

Ваш в Христа и скъпата Дева

монс. Фране Франич, архиепископ сплитско-макарски в
пенсия
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