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 6. Sjednica župnog vijeća 

Sjednicu vodi:

Ante Moro

Zapisničar:

Anđela Drmić

Početak:

19:00 h

1. Meditativni impuls: Anđela Drmić
Dnevni red je prihvaćen
Zapisnik prošle sjednice je prihvaćen
. 2. Izvještaj o odborima
- Odbor za javnost
Ante Moro je izvijestio o daljnjim aktivnostima vezanim uz hrvatsku kulturnu krovnu Udrugu.
Statut Udruge je sastavljen. Susret svih udruga sa područja Münchena održat će se u GK RH
15.01.16, kada će u kruvnu Udrugu pristupit sve druge hrvatske udruge.
Franjo Barišić je potaknuo mogućnost izvedbe misijske Internet stranice na njemačkom jeziku,
kao i potrebu organiziranja susreta katolika grada Münchena u našoj župi gdje bi se njemčakim
katolicima predstavila naša župa sa brojim aktivnostima u kojima sudjeluje veći broj djece i
mladih.
- Odbor za seniore
Nakon početnih poteškoća u radu sa seniorima Ružica i Kristina su istaknule kako je došlo do
pozitivnog pomaka u radu sa seniorima. Napisan je pravilnik skupine i svi oni koji se ne
pridržavaju pravilnika bivaju udaljeni sa tjednih druženja. Uvođenje pravilnik skupine pokazalo se
djelotvornom metodom, tako da u radu skupine više nema poteškoća.
- Odbor za proslave
Ivan Lažeta je istaknu kako je ljetna proslava bila jako dobro posjećena i uspješno organizirana.
Nikolinje će se u našoj župi održati 06.12 u crkvi Sv. Pavla, dok će se božićna proslava održati 12.
12 u dvorani Salesianum
3. Proslava Nikolinja i božićna proslava
Nikolinje će se u našoj župi održati 06.12 u crkvi Sv. Pavla, dok će se božićna proslava održati 12.
12. u dvorani Salesianum
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4. Razno
Fra Boris je istaknuo kako se izrađuje barjak naše župe, sa jedne strane će se nalaziti slika bl.
Alojzija Stepinca, a sa druge strane lik Gospe Sinjske. Barjak se izrađuje ručno i zato taj proces
zahtjeva duži vremenski period.
Biblioteka se preseljava sa prvog kata, a na prvom katu će se na mjestu biblioteke izgraditi
dvorana.
U lipnju je održan Bennofest na kojem je naša župa predstavila hrvatsku kulturu i tradiciju.
5. Meditativni impuls
Sljedeći meditativni impuls predvodit će Kristina Bijelić, a sljedeća sjednica župnog vijeća održat
će se 12.01.16 u 19.30 sati
6. Nazočni: Ružica Barišić, Ante Jeličić, Franjo Barišić, Dušan Pavić, Ante Moro, fra Boris
Čarić, Anđela Drmić, Viktor Bakula, Ivan Lažeta, fra Ante Ivan Rožić
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