Misijsko Vijeće
Hrvatske katoličke misije München
05.11.2012

 Sjednica misijskog vijeća 

Sjednicu vodi:

Dinko Grgić

Zapisnik:

Anđela Drmić

Početak:

19:00 h

1. Meditativni impuls: fra Boris Čarić
Dnevni red je prihvaćen
Zapisnik prošle sjednice je prihvaćen

2. Misijski odbori – izviješće o stanju u pojedinim odborima
-

Odbor za javnost

-

Vlada RH traži članove za Savjet predstavnika iseljeništva RH. Drago Guberac je izrazio
svoj želju za moguću kandidaturu za Savjet.

-

Odbor za Caritas

-

Voditeljica odbora Kristina Bijelić je izjavila da se susreti u Misiji redovno održavaju, ali
postoji potreba za uključivanjem još nekoliko osoba u rad sa starijim osobama

-

Odbor za proslave

-

Fra Boris je istaknuo nadolazeću 15. Smotru crkvenih zborova hrvatskih katoličkih Misija
koja će se održati 17. studenoga u dvorani Salesianum u Münchenu. Proslava Nikolinja
održat će se 09. prosinca u crkvi sv. Pavla i u kapeli bl. Alojzija Stepinca, dok će se
božićna proslava 15. prosinca uz nastup Izabele Martinović.

3. Razno
a. Odnos sa njemačkim župama
Problem sa župom sv. Gabriela je riješen nakon susreta sa predstavnicima župskog vijeća.
Vrijeme održavanja misnog slavlja na hrvatskom jeziku nedjeljom ostaje nepromijenjeno.
Suradnja sa župom sv. Pavla je još pozitivnija nego sa župom sv. Gabriela
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b. Nadolazeći važni događaji u Misiji
Proslava Stepinčeva u našoj Misiji održat će se od 07. do 10. veljače uz duhovnu obnovu
koju će predvoditi dr. fra Ante Čovo. Sveta Krizma u našoj Misiji održat će se 05. svibnja
u crkvi Sv. Mihaela, a sakrament krizme mladim iseljenicima podijelit će varaždinski
biskup msgr. Josip Mrzljak. Slavlje Prve svete pričesti održat će se 18. svibnja u crkvi sv.
Pavla.
4. Sljedeći meditativni impuls održat će Pavica Guberac.
Na sjednici su bili nazočni sljedeći članovi Misijskog vijeća:
Fra Boris Čarić, Dinko Grgić, Anđela Drmić, Ante Jeličić, Kristina Bijelić, Dušan Pavić, Ante
Moro, Pavica Guberac, Franjo Barišić, Ivan Lažeta, Drago Guberac, Radovan Radas, Vera
Vidović, s. Viktorija Vukančić i fra Ante Jojo Marković

.
.
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