Župno vijeće
Hrvatske katoličke župe München
03.02.2014.

 Sjednica župnog vijeća 

Sjednicu vodio:

Dinko Grgić

Zapisnik:

Vera Vidović

Početak:

19.30 sati

1. 1. Meditativni impuls : fra Boris Čarić
Dnevni red je prihvaćen
Zapisnik prošle sjednice je prihvaćen
2. Župni odbori- izvješće o stanju u pojedinim odborima


Odbor za javnost

U informativnom djelu fra Boris je istakao da je HR domu održan trodnevni tečaj za tamburice,
i da su djeca pokazala veliko zanimanje za početak učenja sviranja tamburica. Fra Boris se
zahvalio Franji Barišiću i Mariji Šibenik na trudu koji su svojim angažmanom uspijeli dobiti
2000 € od Ausländerbeirat, od tih novaca je bio plaćen koreograf koji je podučavao mlade
folkloraše, te profesor koji je držao tečaj tamburica.
Franjo Barišić je izjavio da su velike obaveze prema Ausländerbeirat i da što više ljudi treba
uključiti u Katholikenrat für Ausländer.
Voditelj odbora za javnost Ante Moro istakao je da treba što više proširiti odbore, i da sami
trebamo tražit suradnike.
Radovan Radas je izjavio da rad s mladima što se tiče ženskog zbora ide dosta dobro, ali da još
nedostaje muških pjevača.


Odbor za Caritas

Voditeljica odbora Kristina Bijelić dala je izjavu da se susreti sa seniorima redovno održavaju i
da teče sve kako treba (organizirana je Božićna proslava za seniore)
3. Razno
Nadolazeći važni događaji u Župi
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proslava Stepinčeva u HKŽ 09.02.2014
središnje misno slavlje u crkvi St. Michael, te procesija kroz crkvu
duhovna obnova (06-08.02.2014) koju će predvodit dr. Ante Akrap
koncert u čast bl. A. Stepinca
izbori za novo župno vijeće 16.02.2014
glasovanje će bit organizirano iza sv. misa (te petak i subota)

Članica župnog vijeća Jelena Brezić oprostila se od članova župnog vijeća ističući kako u posljednje
vrijeme nije bila aktivna zbog boravka u Americi. U svom govoru istakla je svoj dosadašnji doprinos
HKŽ.
U prostorijama HKŽ održana je promocija knjige «Čovjek i njegova sjena» autora dr. Ante
Kovačevića.
Svi Hrvati koji žive u Bavarskoj mogu birat i sudjelovat na izbornim listama u nadolazećim bavarskim
komunalnim izborima (16.03.2014).
Na sjednici su bili nazočni sljedeći članovi Župnog vijeća:
Fra Boris Čarić, Dinko Grgić, Ante i Nevenka Jeličić, Kristina Bijelić, Dušan Pavić, Ante Moro,
Drago Guberac, Vera Vidović, Franjo Barišić, Ivan Lažeta, Radovan Radas, Florian Grubišin, Katarina
Pavelić, Jelena Brezić
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