Misijsko Vijeće
Hrvatske katoličke misije München
24.10.2011.

 Sjednica misijskog vijeća 

Sjednicu vodi:

Dinko Grgić

Zapisnik:

Anđela Drmić

Početak:

19:00 h

1. Meditativni impuls

Ante Moro

Dnevni red je prihvaćen
Zapisnik prošle sjednice je prihvaćen
2. Misijski odbori – izviješće o stanju u pojedinim odborima
-

Odbor za javnost

-

Voditelj misijskog odbora za javnost Ante Moro je u svom izlaganju istaknuo podatak da
su 3 člana Misijskog vijeća, Radovan Radas, Dušan Pavić i Ante Moro putovali u den
Haag na prosvjede protiv odluka Haškog suda vezane uz hrvatske generale. Ante je
istaknuo kako više ne postoje tiskovna medijska izviješća o misijskim aktivnostima, osim
pojedinačnih informacija u Cro Newsu, dok se misijska stranica redovno aktualizira i ona
jedina prati naše misijske aktivnosti

-

Odbor za djecu

-

Voditelj misijskog odbora za djecu Franjo Barišić je istaknuo kako je Biljana Šibenik
nakon porodiljne pauze započela rad sa najmanjim folklorašima.

-

Odbor za Caritas

-

Nakon ljetnih praznika Odbor je započeo sa radom . Redovno dolazi 35 umirovljenika sa
kojima su organizirani izleti u Andechs i Chiemsee.. Voditeljica odbora Kristina Bijelić je
istaknula važnost održavanja kontakta sa Caritasom.

-

Odbor za mlade

-

Voditeljica odbora za mlade Katharina Pavelić je izrazila potrebu za uključivanjem većeg
broja mladih za čitanje tijekom misnih slavlja. Za sada je odaziv mladih jako slab ali se

.
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istaknula želja da se intenzivnije poradi na tom problemu. Ne postoji ni dovoljan broj
maldih pjevača od kojih bi se onda mogla oformiti grupa čitača.
-

Odbor za folklor

-

Voditelj odbora za folklor Florian Grubišin je izjavio kako je fra Boris napisao pravilnik o
ponošanju i nastupu folklornih grupa koje djeluju u okrilju Misije. Dogovoreno je da se svi
nastupi folklornih grupa moraju organizirati u dogovoru sa voditeljem Misije.

-

Odbor za proslave

-

Voditelj odbora za proslave Ivan Lažeta se osvrnuo na odlično organiziranu ljetnu proslavu
koja se održala u dvorištu Misije. Uspjeh je bio nastup folklornih skupina, kao i nastup
Bernda Posselta, europskog parlamentarca.

3. Razno
-

Fra Tomislav je istaknuo kako su izabrani novi kućni majstori u hrvatskom domu, Ante i
Nevenka Jeličić.

-

Priprema se proslava sv. Nikole i Božićna proslava Misije koja bi se trebala održati 10 ili
17. prosinca.

4. Oproštaj fra Tomislava Dukića
- Povodom odlaska fra Tomislava sa mjesta voditelja HKM-a, članovi Misijskog vijeća su se u
kratkim osvrtima prisjetili zajedničkih godina sa fra Tomislavom. Istaknuta je velika zahvalnost fra
Tomislavu za njegov neumorni rad u proteklih 8 godina na dobrobit cijele hrvatske zajednice u
Münchenu. Oproštaj od fra Tomislava održat će se 30. listopada. 2011 na misnom slavlju u crkvi St.
Gabriel kada će biti ustoličen novi voditelj Misije fra Boris Čarić

Na sjednici su bili nazočni sljedeći članovi Misijskog vijeća:
-

Fra Tomislav Dukić, fra Boris Čarić, s. Viktorija Vukančić, Radovan Radas, Anđela
Drmić, Ante Jeličić, Kristina Bijelić, Dušan Pavić, Ante Moro, Katharina Pavelić, Florian
Grubišin, Franjo Barišić, Ivan Lažeta, Vera Vidović, Drago Guberac, Pavica Guberac,
Dinko Grgić i Ante Bošnjak.
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