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 Sjednica misijskog vijeća 

Sjednicu vodi:

Dinko Grgić

Zapisnik:

Anđela Drmić

Početak:

19:00 h

1. Meditativni impuls Ante Jeličić
Dnevni red je prihvaćen
Zapisnik prošle sjednice je prihvaćen
2. Rad i raspored misijskih skupina, upoznavanje Misijskog vijeća sa voditeljima skupina
Na sastanku Misijskog vijeća bili su nazočni i voditelji pojedinih misijskih skupina zbog boljeg
upoznavanja i suradnje sa članovima Misijskog vijeća. Pozivu predsjednika Misijskog vijeća Dinka
Grgića i župnika fra Tomislava Dukića odazvali se se sljedeći voditelji misijskih skupina: Slavica
Tavra, voditeljica najstarije folklorne skupine Narodni vez, i voditeljica B folklora u Misiji, dr.
Andrija Brkić, voditelj klape Croatia, Gabriel Valo, voditelj jedne od tamburaških skupina i Biljana
Šibenik, voditeljica najmlađih folkloraša od 3 do 7 godina. Prije samog predstavljanja voditelja
pojedinih misijskih skupina, kao i voditelja različitih odbora u okviru Misijskog vijeća župnik fra
Tomislav Dukić je istaknuo kako smo pozvani izvršiti svoju zadaću i ljudima pokazivati Boga
svojim svjedočenjem. „Rad pojedinih skupina u Misiji ima svoju veliku vrijednost i zbog toga je
potrebna zajednička suradnja sa članovima Misijskog vijeća kao i sa svećenicima i časnim
sestrama. Tko djeluje ispod krova Misije mora se dogovarati sa svećenicima i časnim sestrama oko
svojih nastupa, jer ove skupine predstavljaju misiju, i zato svi moramo biti dio jednog orkestra“ –
istaknuo je fra Tomislav. Voditelji pojedinih skupina su se kratko predstavili ističući informacije o
aktivnostima i planovima skupina koje vode, ujedno ukazujući na potrebu zajedničke suradnje
folkloraša i tamburaša koji bi se trebali međusobno nadopunjavati. Dr. Brkić je kao voditelj klape
Croatia istaknuo kako je u klapi došlo do potrebne smjene generacija, na scenu su stupili mladi
pjevači koji se okupljaju iz ljubavi prema klapskoj glazbi želeći sačuvati dio hrvatske kulture i
baštine. Slavica Tavra kao voditeljica dviju folklornih skupina u Misiji je istaknula kako se mladi
rado okupljaju i druže u okviru folklorne skupine koja okuplja mlade od 11 do 17 godina, ističući
želju za intenzivnijom suradnjom sa tamburašima koji bi ih mogli pratit na njihovim nastupima.
Slavica je istaknula i potrebu bolje suradnje i sa ostalim folklornim skupinama u Misiji. Voditeljica
najmlađe folklorne skupine u Misiji Biljana Šibenik istaknula je veliki broj mališana koji se
petkom redovno okupljaju na tjednim probama. Biljana se zahvalila fra Tomislavu koji je
omugućio uređenje sobe za majke sa malom djecom, gdje majke mogu pričekati stariju djecu koja
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vježbaju u folklornoj skupini. Voditelj tamburaša Gabriel Valo je u svom izlaganju izrazio
spremnost za zajedničkom suradnjom sa drugim skupinama, zborovima i folklorašima.
Nazočnima su se predstavili i voditelji pojedinih Misijskih odbora, za javnost, djecu, mlade,
odbora za boguslužje i proslave.
3. Izbori za vijeće stranaca 28. 11. 2010
Kandidat sa liste Katolici za München i član Misijskog vijeća Franjo Barišić je istaknuo najvažnije
informacije vezane uz predstojeće izbore. Franjo je jedini hrvatski kandidat na listi za katolike
Münchena, a postoji još jedna hrvatska lista na kojoj se nalaze tri kandidata.
4. Važni termini u pastoralnoj 2010/11 godini
U subotu 11. prosinca će se u Schrannenhalle održati zajednička Nikolinjska i božićna proslava
Misije. Program će započeti nastupom dječijih skupina Misije u 15: 00 sati, a bit će nastavljen
programom za odrasle u večernjim satima. Nazočne će zabavljati grupa Dalmatino iz Splita
Sljedeći sastanak Misijskog vijeća bit će održan 31. 01. 11 sa početkom u 19:00 sati.
Meditativni impuls će na sljedećoj sjednici održati Radovan Radas.
Na sjednici su bili nazočni sljedeći članovi Misijskog vijeća:
Fra Tomislav Dukić, fra Boris Čarić, Dinko Grgić, Radovan Radas, Anđela Drmić, Ante Jeličić,
Nevenka Jeličić, Kristina Bijelić, Dušan Pavić, Ante Moro, Katharina Pavelić, Florian Grubišin,
Ivan Lažeta, Franjo Barišić i Ante Bošnjak
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