23.6.2014.

3. 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.
Zapisnik s prošle sjednice je prihvaćen.
3. Djelovanje odbora
- Odbor za javnost i društvene djelatnosti
Ante Moro se osvrnuo na posjetu gospodina Schmida, nedavnog kandidata za gradonačelnika
grada München, a sadašnjeg dogradonačelnika grada Münchena, Hrvatskoj katoličkoj župi i
Hrvatskom domu i na susret sa predstavnicima hrvatskih kulturnih udruga. S izborom gosp. Schmida
za dogradonačelnika grada Münchena, Hrvatima se pruža prilika izravne komunikacije sa
predstavnicima grada Münchena. Želja koja je osobno izražena gosp. Schmidu uobličena je u obliku u
molbu sa statistikom o prisutnosti i aktivnosti Hrvata na području grada Münchena. Naša molba želi
potkrijepiti našu potrebu i želju za jednim hrvatskim centrom u Münchenu.
Grad ima u vidu jedan prostor koji je u vlasništvu nadbiskupije München und Freising.
Ujedno je Ante Moro pozvao i izrazio apel za što češćom prezentnošću u medijima. Posebni apel je
upućen mladima da budu redovni dopisnici i izvjestitelji pojedinih događaja za njemačke medije.
- Odbor za mlade
Florijan Grubišin izvijestio je o radu folklora. U suradnji i pod vodstvom obitelji Martinić
ostvareni su vidni pomaci i uspjesi u plesanju i pjevanju folklorne skupine mladi – folklorna skupina
A. Kroz korizmu su se intenzivno pripremali za predstojeću folklorijadu, koja će se održati
28.06.2014. u Heusenstammu.
Folkloraši su dobro prihvatili novu koreografiju i pouku od obitelji Martinić.
Započeta je obnova Zbora mladih.
- Odbor za seniore
Ružica Barišić i Kristina Bijelić izvijestili su o poteškoćama u radu sa seniorima. Prilikom susreta
za seniore, koji se održavaju svake srijede, dolazi do verbalnih konflikata. Ponašanje koje pokazuju ne
odgovara uvijek njihovoj dobi. Iznesen je konkretan prijedlog. Treba seniorima ponuditi jednu
konkretnu animaciju i osmisliti njihove susrete sa konkretnim programom, uz kavu, kolače, druženje i
pjesmu. Fra Boris je izvijestio da je već razgovarao sa djelatnicima caritasa. Djelatnici caritasa su
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upoznati s tim poteškoćama. Postoji već prijedlog o uvođenju kreativnog rada ili nečog sličnog u
susrete seniora od nove školske godine 2014./15. Dužnost djelatnika caritasa jest nadzirati, osmisliti i
pratiti susrete za seniore.
- Odbor za bogoslužje
Julija Jurković izvijestila je o radu zborova. Zborovi imaju svoje redovite probe. Nedostaju mladi u
zborovima. Iznesen je prijedlog i izražena želja za uvođenjem zbora mladih u redoviti liturgijski život
naše Župe. Predloženo je odrediti jednu nedjelju u svakom mjesecu u kojoj bi Zbor mladih predvodio
pjevanje u crkvi St. Michael.
4. Bennofest:
U subotu, 28. lipnja 2014. godine održava se tradicionalni Bennofest na Odeonsplatz-u u
organizaciji Katholikenrat der Region München.
Ove godine će po prvi put i Hrvatska katolička župa München sudjelovati na Bennofest-u sa svojim
štandom. Rapravljalo se o načinu predstavljanja naše župe i njezinog rada na Bennofestu. Fra Boris je
pripremio jedan letak (informativni listić) u formatu A5 na kojem su otisnuta kratka povijest Župe,
raspored bogoslužja i sve aktivnosti. Na štandu će biti ponuđeni informativni listići o Svetištu Gospe
Sinjske, Svetištu u Međugorju, licitarska srca, karta Hrvatske i monografija o „Misiji“.
Program Bennofesta traje od 12.00 do 18.00 sati.
5.
-

-

Ljetna proslava
U nedjelju, 13. srpnja 2014. godine održava se tradicionalni Sommerfest naše Župe.
Julija Jurković je izrazila spremnost raspitati se za mogućnost iznajmljivanja stolova i klupa.
Framaši su predložili da bi oni ove godine pripremili i prodavali kavu i kolače. Prikupljeni
novac od kave i kolača bit će namijenjen u dobrotvorne svrhe.
Prikupljeni novac od ostale prodaje bit će utrošen u svrhu nabave novih misnica u kapeli Bl.
Alojzija Stepinca.
Iznesen je prijedlog o gledanju završne utakmice Svjetskog prvenstva. Dinko Josip Grgić je
rekao raspitati se u svezi zakonskih okvira i potrebne prijave GEMI radi prikazivanja završne
utakmice na platnu.
Sastanak za pomagače i dogovor radi organizacije Sommerfesta biti će 7.7.2014. godine u
19.00 sati.

6. Razno
-

-

Fra Boris je je informirao župno vijeće kako njemački zakon za tiskanje i objavljivanje flyer-a i
sličnog zahtijeva da se otisne impresum na svakom flyer-u. Biskupija je izdala nalog da sve što
se tiska u ime Župe treba imati impresum.
Josef Schmid je u sklopu predizborne kampanje za gradonačelnika grada Münchena posjetio i
Hrvatski dom. U Hrvatskom domu održao se kratki sastanak sa fra Borisom Čarićem,
predsjednikom Župnog vijeća Dinkom Josipom Grgićem i potpredsjednikom Antom Morom.
Gosp. Schmid izrazio je spremnost pomoći Hrvatima na teritoriju grada Münchena u dobivanju
od grada na korištenje službenog prostora u svrhu održavanja kulturnih događanja i u svrhu
namjene kulturnog centra Hrvata.

Druga sjednica župnoga vijeća – 23.6.2014.

Seite 2

-

GK RH u Münchenu pozvao je svećenike naše Župe i Dinka Grgića i Antu Moro na
obilježavanje Dana državnosti.
- Fra Boris je izvijestio o humanitarnoj akciji za poplavljena područja u Republici Hrvatskoj i
Bosni i Hercegovini. Akcija prikupljanja humanitarne pomoći realizirana je veoma brzo.
Zahvaljujući Frami i drugim mladima naše Župe sva prikupljena pomoć je, kako predviđaju
zakoni o humanitarnoj pomoći, obilježena, spremljena u kartone i privezena u skladište.
Sveukupno su prikupljena tri šlepera humanitarne pomoći. Sva humanitrana pomoć je dostavljena
Caritasu u Hrvatskoj i BiH.
- Biskupija do sada nije uvažila naše molbe za bojanje prizemlja Hrvatskog doma. Stoga je
odlučeno da će se 18. i 19. 7. na vlastitu inicijativu Župe i župljana bojati vjeronaučne dvorane.
- Proslava Stepičeva 2015.
Fra Boris je izvijestio kako je obišao sve dvorane u gradu Münchenu koje dolaze u obzir za
proslavu Stepinčeva. Sve dvorane koje po veličini prostora i opremljenosti odgovaraju
potrebama Župe za proslavu Stepinčeva su preskupe i zahtijevale bi veliko podizanje cijena
ulaznica što nije opcija.
Zaključak: Predsjednik Dinko Josip Grgić
Sjednica je zaključena u 20.40 sati.
Na sjednici su bili nazočni:
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