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1. Meditativni impuls: Fra Boris Čarić
Dnevni red je prihvaćen
Zapisnik prošle sjednice je prihvaćen
Fra Ante Jojo Marković je nakon odlaska fra Tomislava postao novi član Misijskog vijeća
2. Misijski odbori – izviješće o stanju u pojedinim odborima
-

Odbor za javnost

-

Voditelj misijskog odbora za javnost Ante Moro je u svom izlaganju istaknuo da postoji
potreba za osnivanjem Misijskog lista ( novina) koji bi redovno objavljivao informacije o
događanjima vezanim uz život Misije. Nakon što su Večernji list i Slobodna Dalmacija
predstavljali izvješćivati o životu hrvatskih katoličkih zajednica u iseljeništvu postoji
praznina koju bi trebalo popuniti pokretanjem novih novina- istaknuo je Ante

-

Odbor za Caritas

-

Voditeljica odbora Kristina Bijelić je izjavila da se susreti u podrumu Misije redovno
održavaju na koje dolazi veći broj starijih osoba.

-

Odbor za folklor

-

Voditelj odbora za folklor Florian Grubišin je izjavio kako se folkloraši nakon uspješnog
nastupa na Božićnoj proslavi u prosincu intenzivno pripremaju za proslavu Stepinčeva.
Trenutno nema redovnih proba jer je vrijeme ispita, ujedno nedostaje i veći broj muškaraca
plesača- istaknuo je Florian

-

Odbor za proslave

-

Voditelj odbora za proslave Ivan Lažeta se osvrnuo na odlično organiziranu Božićnu
proslavu koja je održana u prosincu u Salezianumu. Po mnogim reakcijama se osjetilo da
su posjetitelji bili zadovoljni programom i organizacijom Božićne proslave. Novčani
prihod od božićne proslave uložen je u misijski kombi, dok je drugi dio novca predan
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udruzi „ Isus je put“u Splitu, pridodao je fra Boris. Slijedi nam proslava Stepinčeva koja
će se održati 18. veljače u Postpalastu- istaknuo je Lažeta.
-

Odbor za bogoslužje

-

Voditelj odbora za bogoslužje Ante Jeličić je istaknuo kako je i dalje nazočan problem
nedostatka čitača u crkvi St. Michael. Osim nedostatka čitača u cerkvi St. Michael trenutno
nedostaju i pjevači. Fra Boris je istaknuo kako je sestra Nikolina započela probe sa
krizmanicima i mladima kako bi se oformio zbor mladih koji bi tada pomalo preuzimao
ulogu starijih pjevača. Put stvaranja novih zborova je mukotrpan, ali to je put koji nema
alternativu. Ove godine ćemo 17. studenoga biti domaćini susreta zborova hrv. Katoličkih
misija Njemačke koji će se održati u Salezianumu. Nakon redovnih nedjeljnih misijskih
slavlja upućujemo pozive vjernicima da se uključe u čitanje i pjevanje u nadi da ćemo one
neodlučne potaknuti da kroz pjesmu i čitanje služe Gospodinu. Prije Stepinčeva će se
održati koncert na kojem će nastupiti Lira, Zbor mladih i Dječji zbor-istaknuo je fra Boris.

3. Razno
-

Fra Boris je istaknuo kako je proslava Sv. Nikole u crkvi sv. Pavla bila veliki uspjeh.
Božićni koncert je održan pred Božić u vrkvi Sv. Pavla u suradnji sa generalnim
konzulatom. Pred vratima je Stepinčevo, dolazi nam kardinal Vinko puljić koji će
predvoditi misno slavlje u crkvi St. Michaela u nedjelju 12. veljače. Od 9. do 11. veljače u
našoj Misiji će se održati Duhovna obnova koju će predvoditi dr.fra Ante Akrap. U
nedjelju 05. veljače će se održati o koncert duhovne glazbe na kojemu će nastupiti ženska
vokalna skupina Lira uz sudjelovanje zbora mladih i dječjeg zbora Misije. Narodno slavlje
povodom Stepinčeva će se održati u subotu 18. veljače u Postpalastu uz nastup Petra Graše
i Krunoslava Kiće Slabinca.

-

Dogodine se slavi 65. obljetnica postojanja Misije kao i 35. godišnjica od imenovanja
samostalne misije u Münchenu. Na proslavu je pozvan i münchenski kardinal Marx.

-

Planira se i zajednički izlet Misijskog vijeća 28. travnja.

-

Ove godine će se hodočastiti u Lourd, Padovu, a prvi puta će se organizirati hodoćašće
„Putevima sv. Pavla“.

- Sljedeći meditativni impuls predvodit će Anđela Drmić.
Na sjednici su bili nazočni sljedeći članovi Misijskog vijeća:
-

Fra Boris Čarić, fra Ante Jojo Marković, s. Viktorija Vukančić, Dinko Grgić, Vera
Vidović, Radovan Radas, Anđela Drmić, Ante Jeličić, Kristina Bijelić, Dušan Pavić, Ante
Moro, Katharina Pavelić, Florian Grubišin, Franjo Barišić, Ivan Lažeta

.
.
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