18.4.2016.
8. sjednica župnog vijeća

Sjednicu vodio:

Dinko Josip Grgić

Zapisničar:

Ružica Barišić

Početak:

19.30 sati

1. Duhovni impuls: fra Boris Čarić
2. Prihvaćenje dnevnog reda: Dnevni red je prihvaćen.
3. Zapisnik s prošle sjednice prihvaćen.
4. Djelovanje odbora
- Odbor za javnost
Ante Moro je obavijestio o daljem razvitku događaja oko otvaranja Hrvatske kuće. Ishod novih izbora
HSK gdje je za novog predsjednika izabran Franjo Akmadža, potpredsjednici Dr. Neda Caktaš, Žarko
Tomasović, Branko Kis
Frano Barišić je obavijestio o detaljima sjednice Katholikenrata koja će se održati kod nas u župi 25.
11. 2016. Ausländerbeirat mijenja ime u Migrazionsbeirat. Sljedeći izbori za Ausländerbeirat bit će 17.
01. 2017.
- Odbor za seniore
Kristina Bijelić i Ružica Barišić su izvijestile o daljnjem radu senioren grupe i o smrti jednog člana
pok. Ivana Tomasovića
- Odbor za mlade
Ivana Pušić je obavijestila o odlasku folkloraša na folklorijadu 23. 04.16.u Heusenstamm.
- Odbor za proslave
Stepinčevo: Pohvala za suradnju sa g. Čuljak i g. Lebom što je idealno rješenje i za buduće proslave
Stepinčeva. Zahvala učiteljicama hrvatske nastave za pripremljen kutak za djecu
5.
Ministranski susret: 30. 04. - Salesianum
- 10.30 sv. Misa
- 12.00 ručak
- Sportske aktivnosti
Očekuje se oko 400 ministranata s njihovim voditeljima. Za ministrantski susret je izrađen prigodni
logo. Na raspolaganju će biti dvije sportske dvorane i vanjsko igralište. Mole se svi članovi Župnog
vijeća za pomoć kao i svi župljana dobre volje te domaćice za potporu u kolačima.
6.
Razno
- Internet stranica na njemačkom
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- Novi djelitelji pričesti u župi su: Kristina Bijelić,Viktor Bakula i Verica Lukić
- Župa je primila na poklon "Pisanice od srca" koja je izložena u crkvi Sv. Gabrijela a poklonila ju je
turistička zajednica Koprivničko-križevačke županije
- Slijedeći meditativni impuls održat će Franjo Barišić,
- Iduća sjednica župnog vijeća održat će se 27. 6. 2016. godine u 19.30 sati.
Sjednici nazočili:
fra Boris Čarić, Ružica Barišić, Dušan Pavić, Ante Moro, Dinko Josip Grgić, Kristina Bijelić,
Kornelija Brkić,Anto Jeličić, Nevenka Jeličić, Franjo Barišić,Ivana Pušić,
Ivan Lažeta, Viktor Bakula
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