Misijsko Vijeće
Hrvatske katoličke misije München
31.01.2011.

 Sjednica misijskog vijeća 

Sjednicu vodi:

Ante Moro

Zapisnik:

Anđela Drmić

Početak:

19:00 h

1. Meditativni impuls Radovan Radas
Dnevni red je prihvaćen
Zapisnik prošle sjednice je prihvaćen
2. Misijski odbori – izviješće o stanju u pojedinim odborima
-

Odbor za javnost

-

Voditelj misijskog odbora za javnost Ante Moro je u svom izlaganju istaknuo podatak da
je Večernji list nakon Slobodne Dalmacije prestao objavljivati tekstove vezane uz život
iseljenih Hrvata. Dopisnica Večernjeg lista iz Münchena Anđela Drmić obrazložila je
razloge vezane uz odluku Uredništva V.lista iz Zagreba da se od 01. siječnja ukine honorar
vanjskim suradnicima, koji i dalje mogu slati tekstove za objavu ali bez odgovarajućeg
honoriranja. Fra Tomislav je izjavio kako još uvijek postoje misijska stranica
www.baykro.de putem koje se i dalje mogu pratiti informacije vezan uz aktivnosti hrvatske
zajednice u Münchenu

.
Odbor za djecu
-

Voditelj misijskog odbora za djecu Franjo Barišić je ista knuo proslavu Fašnika za djecu
koja će se održati zajedno sa djecom iz njemačke župe St. Paul. U programu će sudjelovati
tamburaši i dječji zbor. Dosadašnja voditeljica najmlađih folkloraša Biljana Šibenik od
kraja veljače zbog obiteljskih obaveza prekida rad sa folklornom skupinom. Fra Tomislav
je istaknuo kako se treba pronaći novi voditelj kako bi se održao kontinuitet rada sa
djecom.

-

Odbor za Caritas

-

U suradnji sa Caritasom u Misiji je oformljena skupina za starije osone koji se žele družiti
sa svojim vršnjacima. Tu će biti prisutni djelatnici Caritasa koji će pomagati starijim
osobama u njihovim problemima i poteškoćama. Kristina Bijelić je imenovana
voditeljicom Odbora za Caritas koja će ujedno biti i kontaktna osoba za ove susrete.
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-

Odbor za psihološku pomoć

-

Voditeljica odbora za psihološku pomoć Jelena Brezić je izjavila kako postoji velika
potreba za takvom vrstom pomoći, ali treba pronaći odgovarajući način kako bi se pomoć
mogla pružati u misijskim prostorijama. Bilo bi potrebno u Misiji zaposliti stručnu osobu
koja bi pomagala ljudima sa psihičkim poteškoćama, istaknula je Jelena.

-

Odbor za mlade

-

Voditeljica odbora za mlade Katharina Pavelić je izrazila potrebu za uključivanjem većeg
broja mladih za čitanje tijekom misnih slavlja. Za sada je odaziv mladih jako slab ali se
istaknula želja da se intenzivnije poradi na tom problemu.

-

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 i za
nastup u Postpalastu 19. veljače. Ujedno je istaknuto kako iz Domovine stižu Vrličke
nošnje.

-

Odbor za proslave

-

Voditelj odbora za proslave Ivan Lažeta se osvrnuo na odlično organiziranu Božićnu
proslavu koja je održana u prosincu u Schrannenhalle. Po mnogim reakcijama se osjetilo
da su posjetitelji bili zadovoljni programom i organizacijom Božićne i Nikolinjske
proslave. Slijedi nam proslava Stepinčeva koja će se održati 19. veljače u Postpalastuistaknuo je Lažeta.

-

Odbor za bogoslužje

-

Voditeljica odbora za bogoslužje Nevenka Jeličić je izjavila kako je 30. siječnja u Misiji
organiziran susret čitača iz crkvi u kojima se održavaju euharistijska slavlja na hrvatskom
jeziku. Na sastanku se razgovaralo o ulozi i važnosti liturgijskoj čitanja.

3. Razno
-

Fra Tomislav je istaknuo kako su upravo tiskane nove Misijske poruke koje sadržavaju sve
informacije vezane uz rad i život Misije kao i termine za Prvu pričest i Krizmu. Ujedno se
u Misijskim porukama nalaze i informacije o hodočašćima koje organizira Misija.
Istaknuto je kako se Misija priprema za proslavu svog zaštitnika blaženog Alojzija
Stepinca uz održavanje Duhovne obnove koju će predvoditi dr. Fra Ante Vučković, kao i
svečanog misnog slavlja uz sudjelovanje vojnog biskupa msgr. Juraja Jezerinca. Misija
organizira i narodno slavlje u Postpalastu 19. 02 uz nastup Crvene jabuke i Kiće Slabinca.

Sljedeći sastanak Misijskog vijeća održat će se 16. svibnja sa početkom u 19:00 sati.
Meditativni impuls će predvoditi Franjo Barišić.
Na sjednici su bili nazočni sljedeći članovi Misijskog vijeća:
-

-

Fra Tomislav Dukić, fra Boris Čarić, s. Viktorija Vukančić, Radovan Radas, Anđela
Drmić, Nenad Drmić, Ante Jeličić, Nevenka Jeličić, Kristina Bijelić, Dušan Pavić, Ante
Moro, Katharina Pavelić, Florian Grubišin, Franjo Barišić, Ivan Lažeta, Jelena Brezić i
Ante Bošnjak
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