Misijsko Vijeće
Hrvatske katoličke misije München
20.09.2010.

 Sjednica misijskog vijeća 

Sjednicu vodi:

Dinko Grgić

Zapisnik:

Anđela Drmić

Početak:

19:00 h

1. Meditativni impuls Drago Guberac
Dnevni red je prihvaćen
Zapisnik prošle sjednice je prihvaćen
2. „Ausländerbeiratswahlen der Landeshauptstadt München“
Izbori za Vijeće stranaca 28.11. 2010
U Münchenu će se izbori za vijeće stranaca održati 28. 11. 2010. U proteklom mandatu je bila
osmišljena zajednička lista katolika grada Münchena. Za tu listu su se kandidirali i predstavnici
katoličkih misija, tako su i Hrvati na protekloj listi imali svoje kandidate.
Istaknuta je potreba da se i za ove izbore u studenom kandidiraju predstavnici hrvatskih vjernika.
Od članova Misijskog vijeća za kandidaturu su se prijavili Drago Guberac i Franjo Barišić koji će
nastupati na zajedničkoj listi katolika Münchena. Predloženo je da se u okviru Misijskog vijeća
oformi odbor koji će pripremati liste i informacije za izbore.
U odboru će biti Ante Moro, Dinko Grgić, Radovan Radas i Franjo Barišić.
3. Dem Glauben Zukunft geben
Fra Tomislav je ukratko predstavio projekt münchenske nadbiskupije Dem Glauben Zukunft geben
koji treba biti finaliziran do 2020. godine. Unutar münchenske nadbiskupije pokrenut je proces
prestruktuiranja župa i načina rada unutar crkvene organizacije. Do sada u okviru nadbiskupije nije
bilo razgovora o stranim katoličkim misijama i stranim katolicima kojih na području ove
nadbiskupije ima 180.000. To se osnivanjem ovoga projekta mijenja i nadbiskupija želi da strane
misije intenzivnije sudjeluju u integraciji svojih vjernika u njemačkim župama.
Za predstavnike stranih misija nadbiskupija organizira Pastoralni forum koji će se održati 23.
listopada uz sudjelovanje pomoćnog biskupa W. Bischofa. Hrvatsku katoličku misiju će na ovom
forumu predstavljati fra Tomislav Dukić i Dinko Grgić. U okviru ovog foruma raspravljat će se o
budućnosti stranih misija na području nadbiskupije, i realno je za očekivati da će neke strane misije
biti i ugašene.
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Fra Tomislav je istaknuo kako Hrvati u odnosu na druge misije imaju odličan status, jer imaju
organizirano zajedništvo, i ujedno su najintegriranija skupina stranih vjernika u Münchenu. Hrvati
trebaju znati čuvati svoje interese unatoč težnjama koje dolaze sa njemačke strane o potrebi
integracija u njemačkim župama. Mi imamo pravo na postojanje Misije i naša strategija mora biti
očuvanje postojećeg statusa koji imamo kao strana katolička misija, istaknuto je u intenzivnoj
diskusiji o velikom projektu ove nadbiskupije.

4. Razno
Franjo Barišić je prenio prijedlog Biljane Šibenik koja vodi najmlađe folkloraše u Misiji o potrebi
uređenja sobe za mame i malu djecu, gdje bi mame sa malom djecom i bebama mogle pričekati
dok ne završe probe folkloraša. Fra Tomislav je prihvatio taj prijedlog.
Fra Tomislav se osvrnuo na budućnost tamburaškog orkestra HKM-a, iznoseći potrebu
pronalaženja novog voditelja koji bi preuzeo rad sa mladim tamburašima.
Sljedeći sastanak Misijskog vijeća bit će održan 08. studenoga sa početkom u 19:00 sati.
Meditativni impuls će na sljedećoj sjednici održati Ante Jeličić.
Na sjednici su bili nazočni sljedeći članovi Misijskog vijeća:
Fra Tomislav Dukić, fra Boris Čarić, Dinko Grgić, Vera Vidović, Radovan Radas, Anđela Drmić,
Ante Jeličić, Nevenka Jeličić, Drago Guberac, Pavica Guberac, Dušan Pavić, Katharina Pavelić,
Franjo Barišić i Ante Bošnjak
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