12.1.2016.

7. sjednica župnog vijeća

Sjednicu vodio:

Dinko Josip Grgić

Zapisničar:

Ružica Barišić

Početak:

19.30 sati

1. Duhovni impuls: Kristina Bijelić
2. Prihvaćenje dnevnog reda: Dnevni red je prihvaćen.
Zapisnik s prošle sjednice je prihvaćen.
3. Djelovanje odbora
4. Izvještaj po odborima
- Odbor za javnost
Ante Moro je obavijestio o daljnjem radu oko osnivanja Hrvatske kuće.
Franjo Barišić je izvijestio da će se idući sastanak Katholikenrata grada Münchena održati u
našoj župi. Detalji i datum još slijede.

- Odbor za seniore
Ružica i Kristina su iznijele dojmove od uspješne Božićne proslave seniora kojoj je bio nazočan g.
Ante Moro. Tom prigodom g. Moro je imao mogućnost sresti i članove Caritasa koji su tu bili nazočni.

- Odbor za proslave
Ivan Lažeta je pored uspješnosti napomenuo dva propusta: Veliku bučnost pri nastupima
govornika i župnih skupina te prerano raspremanje sale

- Odbor za bogoslužje
Viktor Bakula je dao prijedlog da se po mogućnosti nabave oznake za sakupljače milostinje za
vrijeme velikih misnih slavlja: Božića, Uskrsa ...
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3. Stepinčevo 2016
Narodno veselje će se održati u Postpalast 6. 2. 2016. Program započinje u 18.00 sati
nastupima župnih skupina Hrvatske katoličke župe (zborovi, folklor, klapa, orkestar), zatim će
nastupiti zbor splitskih liječnika te u zabavnom dijelu nastup Mate Bulića i Prljavog Kazališta.
Duhovna obnova i središnja proslava zaštitnika naše župe održat će se od 11. do 14. 2. 2016.
koju će predvoditi dr. fra Josip Blažević, provincijal franjevaca konventualaca iz Zagreba. Na sv. misi
14. 2. bit će blagoslov novog barjaka naše župe.

4. Razno
- U našoj župi ćemo imati posjet zbora Splitskih liječnika koji će uveličati Misno slavlje 7. 2. u
crkvi St. Michael.
- U subotu, 16. 1. bit će akcija seljenja biblioteke s prvog kata u prizemlje.

5. Meditavni impuls
Slijedeći meditativni impuls održat će Franjo Barišić,
Iduća sjednica župnog vijeća održat će se 18. 4. 2016. godine u 19.30 sati.

Sjednici nazocni:
Ružica Barišić, Ante Jeličić, Kristina Bijelić, Kornelija Brkić, Florijan Grubišin, Dinko Josip
Grgić, Viktor Bakula, Ivana Pušić, Franjo Barišić, Ivan Lažeta, Ante Moro, fra Boris Čarić, Fra Ante
Ivan Rozić.
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