Misijsko Vijeće
Hrvatske katoličke misije München
15.01.2013

 Sjednica misijskog vijeća 

Sjednicu vodi:

Dinko Grgić

Zapisnik:

Anđela Drmić

Početak:

19:00 h

1. Meditativni impuls: Paula Guberac
Dnevni red je prihvaćen
Zapisnik prošle sjednice je prihvaćen
. 2. Misijski odbori – izviješće o stanju u pojedinim odborima
-

Odbor za javnost

-

Voditelj odbora za javnost Ante Moro je istaknuo kako se planira susret hrvatskih udruga
sa područja Münchena kako bi se pojačala međusobna suradnja. Prisutan je trend gašenja
hrvatskih udruga, što je žalosno obzirom na brojnost Hrvata kao i na skori ulazak u EU.

-

Odbor za Caritas

-

Voditeljica odbora Kristina Bijelić je izjavila da se susreti u Misiji redovno održavaju, ali
sa manjim brojem aktivnih sudionika. U radu skupine osim Kristine sudjeluju i djelatnici
Caritasa kao i svećenici. Fra Boris je istaknuo potrebu formiranja grupe volontera koji bi
redovno posjećivali starije i nemoćne Hrvate na području Misije. .

-

Odbor za proslave

-

Božićna proslava bila je jako uspješna uz veliki broj darovanih poklona za tombolu koja je
bila veliki pogodak. Humanitarnoj udruzi Ruke dobrote darovano je 5400 eura.

3. Razno
a. Proslava Stepinčeva će se održati 10. veljače zajedno sa proslavom 65. Obljetnice Misije
uz sudjelovanje münchenskog kardinala Marxa. Tom prigodom bi se kardinalu Marxu
uručio prigodni poklon, kip bl. Alojzija Stepinca, replika originalnog kipa iz dvorišta
Misije u manjoj veličini. Nakon sv. Mise u dvorani St. Michael će se održati svečani
domjenak uz sudjelovanje kardinala Marxa, misijskog vijeća i pjevačkih zborova.
Predsjednik Misijskog vijeća Dinko Grgić će održati pozdravni govor.
b. U okviru ovogodišnje pripreme za Stepinčevo održat će se i Duhovna obnova od 06. do 08.
veljače koju će predvoditi fra Ante Čovo, gvardijan iz Makarske. Na narodnom slavlju će u
Postpalastu nastupiti poznati glazbenik Gibonni
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c. Susret Misijskih vijeća iz Bavarske održat će se 09. ožujka u našoj Misiji sa početkom u
16:00 sati
d. Sljedeći meditativni impuls će održati Kristina Bijelić
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, Drago Guberac, Franjo Barišić, Ivan Lažeta i s. Viktorija Vukančić

.
.
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