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Maribor, 6. 10. 2017 

 

 

 

 

NAJAVA VOLILNEGA KAPITLJA 

POKRAJINSKEGA SVETA MARIBORSKE POKRAJINE 

 

Drage sestre in bratje v Frančiškovem svetnem redu! 

 

Počasi se izteka triletni mandat služenja članov sveta Pokrajinskega bratstva Mariborske 

pokrajine. Zato sklicujem volilni kapitelj, ki bo  v soboto, 25. novembra 2017, v 

frančiškanskem samostanu v Mariboru. S kapitljem bomo začeli ob 9. uri dopoldan.  

 

Drage sestre in bratje! Vabim vas in spodbujam, da v času do kapitlja med svoje vsakodnevne 

molitve uvrstite tudi molitev za uspeh kapitlja in tako po svojih močeh pripomorete, da bo 

Gospod po predstavnikih izbral tiste, ki bodo zavzeto in z ljubeznijo služili vsem nam v 

naslednjem triletnem obdobju. 

Prav tako pa vas prosim, da vsak pri sebi premisli o možnostih lastne razpoložljivosti za 

služenje. 

 

Prilagam molitev za uspeh kapitlja, dnevni red ter prijavnico za udeležbo na kapitlju. 

Izpolnjeno prijavnico vrnite do 15. 11. 2017  po e-pošti na naslov: dorica.emersic@gmail.com. 

Hvala! 

 

Blagoslovljen rožnovenski mesec vam želim! 

 

Andreja Štunf 

pokrajinska predsednica OFS 

 

 

 

 

Opomba 

Člani pokrajinskega kapitlja  (GK, člen 77,2 in Statut OFS Slovenije, člen 22) po službi so:  

•    člani pokrajinskega sveta in predsedniki krajevnih bratstev, 

•    člani konference pokrajinskih duhovnih asistentov in pokrajinski duhovni asistent FRAME, 

•    predstavnik FRAME s pokrajinskega nivoja, ki ima tudi pravico glasovanja, če ima zaobljube v FSR, 

in  po izvolitvi:  

•    en predstavnik za vsako krajevno bratstvo in za bratstva z več kot 20 člani za vsakih naslednjih 20 članov še po 

en predstavnik. 
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Molitev za uspeh kapitlja 

 

Nebeški Oče, sv. Frančiška si vodil po poti 

ponižnega služenja Cerkvi in bratom. 

Prosimo Te, obnovi v nas spoznanje, da si nas Ti poklical  

in da samo v Tebi lahko najdemo tisti mir in veselje, 

ki sta napolnjevala srce sv. Frančiška. 
  

Tvoja bližina naj nas tako prevzame, 

da bomo zahrepeneli po času, 

ki nam je določen za molitev      

in se ti bomo povsem izročili. 
  

V Tebi naj najdemo moč, da bomo vzljubili vse sestre in brate 

ter naše  bratstvo do te mere, 

da bomo iskali le še to, 

kar resnično gradi naše medsebojne odnose 

in Tvoje kraljestvo na Zemlji. 
  

Navdihuj nas z novimi spoznanji 

in daj nam pogum sprejeti vse naloge, 

ki nam jih bo Tvoja očetovska previdnost zaupala. 
  

Vse to Te prosimo po Kristusu, našem Gospodu. Amen. 
 

 

 

Dnevni red     

ob 9.00 uri    - zbiranje 

      -uvodna molitev 
     

1. seja     

    -poročila PB OFS Maribor za preteklo triletno obdobje 

 

    -kratek odmor 
 

2. seja    

    -volitve 

 
     

3. seja     

    -načrtovanje  
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P  R  I  J  A  V  N  I  C  A 

na pokrajinski volilni kapitelj OFS MB pokrajine 2017  

 

 

Krajevno bratstvo  OFS _______________________________________________________ 

 

Število bratov in sester z obljubo: __________________________ 

 

 

Predsednik/predsednica ______________________________________________________   

   

SE BO   SE NE BO   udeležil/a kapitlja (obkroži) 

 

(V primeru neudeležbe, ga/jo bo nadomeščal/a ______________________________________________) 

 

Kraj in datum obljube: _______________________________________________________________ 

 

Naslov: ___________________________________________________________________________ 

 

e-naslov __________________________________ GSM.:__________________________________ 

 

 

 

Na srečanju KB smo dne ______________ izvolili  za kapitularja sestro/brata: 

 

Ime in priimek: ____________________________________________________________ 

 

Kraj in datum obljube: ______________________________________________________ 

 

Naslov: ___________________________________________________________________ 

 

e-naslov _________________________________ tel.:______________________________ 

 

 

In (samo če je v KB OFS več kot 20 bratov in sester z obljubo): 

 

Ime in priimek: ____________________________________________________________ 

 

Kraj in datum obljube: ______________________________________________________ 

 

Naslov: ___________________________________________________________________ 

 

e-naslov _________________________________ tel.:______________________________ 

 

 

V __________________ dne, _______________              Predsednik-ica KB OFS 

        ________________________ 


