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«Mi, udovoljavajući želji Našega brata dubrovačkog biskupa Želimira Puljića te brojne druge
braće u biskupstvu i mnogih vjernika, pošto smo razmotrili mišljenje Zbora za proglašenje
svetih, Našom apostolskom vlašću dopuštamo da se službenica Božja Marija Propetog Isusa
Petković od sada naziva blaženom i da se svake godine na dan njezina rođenja za nebo,
devetog srpnja, može slaviti njezin spomen na mjestima i na način kako je to određeno
kanonskim propisima. U ime Oca i Sina i Duha Svetoga. Amen»

tim je riječima sveti Otac Papa Ivan Pavao II. proglasio Mariju Propetog Isusa Petković prvom
hrvatskom blaženicom, u Dubrovniku, 06. lipnja 2003. godine...
Godinu dana kasnije Blato i brojni Blaćani u rodnom mjestu, u domovini i u svijetu obilježili su
prvu godišnjicu proglašenja blaženom svoje sumještanke blažene Marije Propetog Isusa
Petković, utemeljiteljice Družbe Kćeri Milosrđa III.S.R.sv. Franje. Tako je svečanom nedjeljnom
svetom misom u župnoj crkvi Svih Svetih u Blatu zavšeno trodnevno slavlje organizirano
povodom Dana vrtića Marije Petković i obilježavanja prve godišnjice proglašenja blaženom
Marije Propetog Isusa Petković. Misno slavlje je u nazočnosti brojnih vjernika, bratima Svih
Svetih i sv. Vincence, časnih sestara Družbe Kćeri Milosrđa, crkovinara, župnog zbora i
200-tinjak djece i predškolaraca vrtića Marije Petković iz Subotice, Osijeka, Zagreba, Splita i
Blata predvodio don. Stipe Miloš. Odmah poslije održano je i veliko misno slavlje koje je u
župnoj crkvi Svih Svetih predvodio don. Ivo Protić. Inače, tijekom trodnevnog slavlja u Blatu je
održano nekoliko vjerskih i kulturnih događanja, pa je tako, osim posjete i molitve u svetištu
blažene Marije Propetog Isusa Petković, održano u velikoj dvorani Doma kulture tematsko
predavanje pod nazivom «Ljubav je zahtjevna», a koje je predvodio biskupov tajnik velečasni
don. Petar Palić. Također, u velikoj dvorani Doma kulture održan je i susret djece i
predškolaraca vrtića koje nose ime Marije Petković, pod nazivom «Za djecu bih dala tisuću puta
svoj život», u kojemu su sudjelovala djeca i predškolarci vrtića Marije Petković iz Hrvatske i
inozemstva. Istim povodom, a u sklopu nagradnog putovanja, u Blatu je boravila i grupa učenika
(hodočasnika) nadbiskupske klasične gimnazije iz Zadra koja je pobijedila na nedavno održanoj
vjeronaučnoj olimpijadi. Među njima je bilo i sedam mladih sjemeništaraca, pripravnika za
svećeničko zvanje.
Na slici: Proglašenje blaženom Marije Propetog Isusa Petković, 06.06.2003. godine u
Dubrovniku.
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