Misijsko Vijeće
Hrvatske katoličke misije München
16.05.2011.

 Sjednica misijskog vijeća 

Sjednicu vodi:

Ante Moro

Zapisnik:

fra Boris Čarić

Početak:

19:00 h

1. Meditativni impuls

Franjo Barišić

2. Dnevni red je prihvaćen
3. Zapisnik prošle sjednice je prihvaćen uz sljedeće ispravke.
Vera Vidović je bila prisutna na prethodnoj sjednici.
Biljana Šibenik privremeno prestaje s radom s malim folklorom zbog porodiljnog.
4. Misijski odbori – izviješće o stanju u pojedinim odborima
Odbor za javnost
-

Izviješteno je da više ne postoji medijska potpora misijskog djelovanja kao i djelovanja
Hrvata na ovim prostorima. Ono što je ostalo jesu crkveni mediji i misijska Internet
stranica. Naglašeno je da je samo nekoliko članaka izišlo u Croexpressu i Cro Newsu.

-

Hrvatski svjetski kongres organizira prosvjede protiv haške presude u Frankfurtu i
Stuttgartu kao i u Münchenu. U prostorijama misije bio je susret Hrvatskog svjetskog
kongresa s hrvatskim udrugama povodom organizacije prosvjeda u Münchenu. Odlučeno
je, nakon kontakta s institucijama grada Münchena, da će se prosvjed održati u subotu, 11.
6. 2011. na Odeonsplatzu od 15.00 do 18.00 sati. Premda je datum održavanja prosvjeda
nezgodan zbog duhovskih praznika ipak je naglašeno da su vrlo važni i zbog dobivanja
centralnog mjesta u gradu jer se želi jasno poručiti njemačkoj javnosti o sramotnoj presudi
koja je izrečena na Haškom sudu. Ovim povodom upućen je poziv članovima misijskog
vijeća koji to mogu i žele da sudjeluju na prosvjedu ali i u samoj organizaciji prosvjeda.

-

Akademski krug naše misije poziva na sudjelovanje članova misijskog vijeća u
aktivnostima akademskog kruga kao i drugim aktivnostima misije. Sljedeći susret
Akademskog kruga svojim predavanje predvodi poljski svećenik dr. Bogdan Piwowarczyk
na temu: "Der christliche Glaube konfrontiert mit religiöser Gleichgültigkeit und mit
Atheismus".
Odbor za djecu

-

Marija Šibenik je privremeno zamijenila Biljanu Šibenik u vodstvu malog folklora.

 Sjednica misijskog vijeća 16.05.2011. g. 

Seite: 1

Misijsko Vijeće Hrvatske katoličke misije München

16.05. 2011.

-

Uspješno je održana izložba slika crtačke škole naše misije koju je predvodila Jelena
Brezić.

-

Na fašingu u organizaciji njemačke župe st. Paul sudjelovalo je 20 hrvatske djece.

-

Ministrantski susret - uspješno je sudjelovalo 65 ministranata naše misije. Osvojili su u
nogometu 1. mjesto i dva puta 1. mjesto u graničarima i jedno 3. mjesto u graničarima.
Sudjelovalo je oko 250 ministranata iz misija cijele Bavarske.
Odbor za Caritas

-

Na susrete seniora srijedom prijavljeno je 43 osobe. Redovito na susrete dolazi između 25 i
30 osoba. Na susretima su redovito prisutni djelatnici Caritasa: Anto Blažević, Kristina
Alvir i predstavnica naše misije Kristina Bijelić.

-

Andrea Lisac, djevojčica za koju smo skupljali pomoć, uspješno je operirana u Beču gdje
joj je presađeno srce.
Odbor za psihološku pomoć

-

Postoji neprestana potreba za razgovorima. Neprestano dolaze nove osobe na razgovor.
Naglašeno je da osim ove psihološke pomoći svećenici također redovito razgovaraju s
osobama. Osjeća se potreba za zaposlenjem osobe u misiji na ovom području psihološke
pomoći što zbog financijske situacije nije trenutno moguće ali će se razgovarati i dalje s
nadbiskupijskim Caritasom kako doći do pozitivnog rješenja.

-

Jelena Brezić je postala službeni diplomirani pedagog te joj je ovom prilikom izrečena
čestitka u ime misijskog vijeća.
Odbor za mlade

-

Mladi naše misije su osvojili prvo mjesto na Olimpijadi u Heusenstammu pokraj
Frankfurta.

-

Naša misija organizira hodočašće mladih u Zagreb na susret s papom Benediktom XVI.
Odbor za folklor

-

Na folklorijadi u Heusenstammu pokraj Frankfurta pohvaljene su nove vrličke nošnje i
ples Vrlika našeg folklora. Vrličke nošnje su nedavno nabavljene i kupljene su za 8500 €.

-

Naglašena je problematika oko skupine veterana folklora. Ova skupina folklora odvojena
je od folklora mladih i jasno im je naglašeno da se trebaju sami organizirati. Usprkos tomu
svojim postupcima znaju izazivati nepotrebne probleme. Primjer tomu jest i intervju u Cro
Newsu gdje se predstavljaju kao zasebna skupina koja samo vježba u misiji i iznajmljuje
nošnje od naše misije. Isto tako ova skupina nije poštivala odredbu i tradiciju u našoj misiji
da se kroz korizmu ne pleše. Stoga je postavljeno pitanje kako dalje s ovom grupom.
Zaključeno je da ovu problematiku pokuša u razgovoru riješiti Odbor za folklor uz još
neke članove. Tako je dogovoreno da u ovom timu budu voditelji Odbora za folklor
Florian Grubišin i Katharina Pavelić, te članovi misijskog vijeća Ante Moro i Dinko Grgić
te jedan svećenik iz misije uz prisustvo i voditelja drugih grupa folklora naše misije.
Odbor za proslave

-

Stepinčevo 2011. je bilo jako dobro organizirano u Postpalast dvorani koja je najbolja od
svih dosadašnjih dvorana. Ovom prigodom se zahvalilo braći Štefanu i Damiru Čuljku koji
su vodili cjelokupnu organizaciju. Na proslavi je bio prisutan otac od Andree Lisac koji je
imao zaista srdačnu dobrodošlicu, a za ovu humanu akciju prodavali su se i privjesci s
likom bl. Alojzija Stepinca. Bilo je i nekoliko propusta. Nije bilo dovoljno dobre
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koordinacije dan prije proslave između Odbora za proslave i g. Damira Čuljka. Na samoj
proslavi nedostajalo je vidljivo obilježeno mjesto za darivanje priloga za akciju "Darujmo
srce".
-

Sommerfest – potrebno je napraviti sastanak svih onih koji će pomagati na ljetnoj fešti
naše misije.
Odbor za bogoslužje

-

Za Vazmeno trodnevlje i proslavu sakramenta krizme u zbor su se rado odazvali i članovi
klape Croatia da bi se na taj način što bolje proslavila nadolazeća slavlja.

-

Naglašena je problematika mikrofona u crkvi st. Michael te je zaključeno da se nabave 3
nova širokopojasna mikrofona.

3. Razno
-

Zajednički godišnji izlet članova misijskog vijeća odgađa se za jesen.

-

Duhovnu obnovu od 9. do 11. 6. 2011. predvodi fra Bože Vuleta, gvardijan i upravitelj
svetišta Čudotvorne Gospe Sinjske, na temu: Obitelj – mjesto čovjekove sreće.

-

Jelena Brezić je izvijestila sa župskog vijeća župe St. Paul koja moli da Uskrsno bdijenje
započme nešto ranije, u 19.45 sati. Patrocinijum župe St. Paul slavi se u nedjelju, 3. 7.
2011.godine. Za sudjelovanje na feštu pozvane su i naše skupine folklora.

-

St. Michael – iznesena je problematika koja je nastala nakon razgovora s novim rektorom
crkve St. Michael P. Kernom. Naime, došlo je do zahtjeva sa strane rektora crkve o
pomicanju termina održavanja naše nedjeljne sv. mise. Traženje P. Kerna je da sv. misa u
buduće započinje u 13.00 sati. Misijsko vijeće je odlučilo uputiti stav rektoru crkve s
molbom da sv. misa bude u 12.30 sati, a pri tom je važno naglasiti mogućnost gubitka
broja vjernika na ovoj sv. misi.

-

U referatu za strance došlo je do promjene. Umjesto dosadašnjeg voditelja Prelata
Wolfganga Hubera na mjesto voditelja imenovan je Prelat Joseph Obermaier koji je
najavio vizitu svih stranih misija nakon čega se očekuje usklađivanje rada misija s vizijom
projekta nadbiskupije "Dem Glauben Zukunft geben".

-

Naša misija je organizirala hodočašće u Rim povodom proglašenja blaženim pape Ivana
Pavla II. Hodočašće je prošlo s oduševljenjem svih koji su sudjelovali na ovom putovanju
usprkos dugom čekanju, oko 4 sata, da bi se obišlo oko sarkofaga novog blaženika.

-

Auslendebeirat – Franjo Barišić je izabran u Zuschussauschus u koji su birani predstavnici
po jedan iz svake nacije.

-

Katholikenrath – Franjo Barišić je održao govor o misijama.

-

Fra Tomislav je izvijestio da je razgovarao o mogućnosti održavanja redovite sv. mise na
području Perlacha u crkvi St. Stefan ali za sada ta mogućnost nije prihvaćena zbog
nedovoljne jasnoće projekta "Dem Glauben Zukunft geben".
Na sjednici su bili nazočni sljedeći članovi Misijskog vijeća:
-

fra Tomislav Dukić, fra Boris Čarić, s. Viktorija Vukančić, Radovan Radas, Ante Jeličić,
Kristina Bijelić, Dušan Pavić, Ante Moro, Katharina Pavelić, Franjo Barišić, Ivan Lažeta,
Jelena Brezić, Ante Bošnjak, Vera Vidović

Duhovni impuls na sljedećoj sjednici: Jelena Brezić
Sljedeća sjednica: 10. 10. 2011.
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