Misijsko Vijeće
Hrvatske katoličke misije München
25.06.2012

 Sjednica misijskog vijeća 

Sjednicu vodi:

Dinko Grgić

Zapisnik:

Anđela Drmić

Početak:

19:00 h

1. Meditativni impuls: Anđela Drmić
Dnevni red je prihvaćen
Zapisnik prošle sjednice je prihvaćen
2. Odnosi sa njemačkim župama
Fra Boris je nazočne članove Misijskog vijeća izvijestio o odluci župnog vijeće sv. Gabriela da se
misno slavlje na hrvatskom jeziku nedjeljom pomakne u 12.30 sati. Ta odluka njemačke župe je došla
poptpuno neočekivano i ona je za našu Misiju poptpuno neprihvatljiva. Fra Boris je stupio u kontakt
sa župnikom sv. Gabriela fra Ivanom Križanovićem kao i sa predstavnicima župnog vijeća. Očekuju
se razgovori na kojima će se razgovarati o razlozima donošenja ove odluku kao i o mogućnostima
pronalaska zajedničkog rješenja, jer pomicanje početka misnog slavlja bi se negativno odrazilo na
broj vjernika koji dolaze u crkvu St. Gabriel.
3. Misijski odbori – izviješće o stanju u pojedinim odborima
-

Odbor za javnost

-

Voditelj misijskog odbora za javnost Ante Moro je istaknuo kako se u Misiji organiziraju
raznovrsni susreti koji nažalost nisu dovoljno medijski popraćeni. Fra Boris je istaknuo
kako je on izabran za glsnogovornika hrvatskih misija na području Bavarske, te je iznio
prijedlog da se pokrene susret Misijskih vijeća sa područja Bavarske zbog bolje suradnje.

-

Odbor za Caritas

-

Voditeljica odbora Kristina Bijelić je izjavila da se susreti u Misiji redovno održavaju, ali
nažalost postoji nekolicina osoba koje permanentno stvaraju poteškoće. Kristina je
zatražila podršku misijskog osoblja u savladavanju nastalih poteškoća.

-

Odbor za djecu

-

Voditelj odbora za djecu Franjo Barišić je istaknuo kako veliki broj mladih obitelji
posjećuje misna slavlja za djecu u kapeli bl. Stepinca. Po uzoru na njemačke župe mogli bi
nakon misnog slavlja nedjeljom organizirati i kratka mjesečna druženja mladih obitelji
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kako bi roditelji imali mogućnosti zajednički porazgovarati, a djeca se poigrati u
prostorijama Misije - iznio je svoj prijedlog Franjo koji je podržan.
-

Odbor za proslave

-

Voditelj odbora za proslave Ivan Lažeta se osvrnuo na nadolazeću ljetnu feštu koja će se
održati u dvorištu Misije.

-

Odbor za bogoslužje

-

Voditelj odbora za bogoslužje Ante Jeličić je istaknuo kako se situacija sa čitačima u St.
Michaelu poboljšala nakon uključivanja nekolicine mladih čitača.

4. Razno
a. Fra Boris je istaknuo kako se dogodine se slavi 65. obljetnica postojanja Misije kao i 35.
godišnjica od imenovanja samostalne misije u Münchenu. Na proslavu je pozvan i
münchenski kardinal Marx.
b. 17. studenoga naša Misija će biti domaćin susreta zborova hrvatskih katoličkih Misija s
područja Njemačke.
c. Ove godine se prvi puta organizira hodoćašće „Putevima sv. Pavla“.
d. Sljedeći meditativni impuls predvodit će Katharina Pavelić.
Na sjednici su bili nazočni sljedeći članovi Misijskog vijeća:
Fra Boris Čarić, Dinko Grgić, Anđela Drmić, Ante Jeličić, Kristina Bijelić, Dušan Pavić, Ante
Moro, Katharina Pavelić, Pavica Guberac, Franjo Barišić, Ivan Lažeta
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