17.11.2014.

Četvrta sjednica župnog vijeća

Sjednicu vodio:

Dinko Josip Grgić

Zapisničar:

Ružica Barišić

Početak:

19.30 sati

1. Duhovni impuls: fra Boris Čarić
2. Prihvaćenje dnevnog reda: Dnevni red je prihvaćen.
Zapisnik s prošle sjednice je prihvaćen.
3. Djelovanje odbora
- Odbor za javnost i društvene djelatnosti
Ante Moro je podnio izvješće o poteškoćama oko osnivanja hrvatskog centra u Münchenu.
Posebno je ponovo uputio apel mladima za bolju suradnju i angažman.
Franjo Barišić kao novo izabrani dopredsjednik katolika grada Münchena izvijestio je o
njihovom radu. Novčana donacija za Božićnu proslavu je umanjena zbog nedostatka novca.
Postavljeno je pitanje izrade brošura s podacima svih stranih župa i misija te mogućnost
zajedničkog druženja stranih župa.
- Odbor za mlade
Florijan Grubisin podnio izvjesce o nastupima folklorasa.
- Odbor za proslave
Ivan Lažeta je uputio na propuste prošle ljetne fešte, kako bi se ti propusti u budućnosti
mimoišli.
- Odbor za seniore:
Ružica Barišić i Kristina Bijelić su uputile na poteškoće sa seniorima. Prijedlozi koji su
upućeni caritasu još nisu urodili plodom.
10.12.2014 u prostorijama župe seniori imaju svoju Božićnu proslavu.
4. Orgulje
Crkva u Pasingu je u procesu prikupljanja donacija za nabavku novih orgulja kojima se i mi
koristimo. Naša župa će također sudjelovati sa svojim prilogom u granicama koje odredi
Nadbiskupija.
U crkvi St. Michael, nakon 25 godina upotrebne dosadašnjih orgulja koje se ne mogu više
popraviti, dobivamo nove elektronske orgulje. Nove orgulje biti će blagoslovljene u nedjelju,
30. 11. 2014. godine.
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5. Proslava sv.Nikole
Sv. misa u crkvi St. Paul u 16.00 sati na kojoj će sv. Nikola propovijedati i podijeliti djeci
darove. Nakon sv. mise bit će program za djecu u Kapeli l. Alojzija Stepinca. Nastupit će dječji
zbor Hrvatski slavuji, dječji folklor naše župe i učenici Hrvatske nastave.
6. Božićna proslava
Božićna proslava bit će u subotu, 13. 12. 2014 sa početkom u 17.30sati u dvorani Salesianumu
s dobrotvornom tombolom i glazbom u živo. Prilozi su namijenjeni preko udruge Ruke dobrote
za pomoć 9-godišnjem dječaku Anti iz Mokošice za operaciju.
7. Razno
- problem zida i trulog drveta iza kapele
- napomenuti voditeljima grupa da imaju obzir na tek obojane zidove i čistoću stolica
- postavljen je automat za kavu u dvorani u podrumu
- Od Caritasa zagrebačke nadbiskupije dobili smo zahvalnice za skupljanje pomoći za
poplavljena područja kao i zahvalu za donaciju korizmene akcije za nezbrinutu djecu za koju je
uređeno nanovo 10 soba.
- potreba novih čitača u Pasingu

Na sjednici su bili prisutni:
Fra Boris Čarić, Dinko Grgić, Anto Jeličić, Nevenka Jeličić, Kristina Bijelić, Ante Moro,
Franjo Barišić, Ružica Barišić, Florian Grubišin, Ivana Pušić, Kornelija Brkić, Viktor Bakula,
fra Ante Ivan Rozić, Radovan Radas, i Ivan Lažeta
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