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predsednikom in duhovnim asistentom krajevnih bratstev, 

izvoljenim predstavnikom krajevnih bratstev,  

članom pokrajinskega sveta in članom konference pokrajinskih duhovnih asistentov, 

predstavnici FRAME s pokrajinskega nivoja 

 

 

 
Drage sestre in bratje, 
 
Svet pokrajinskega bratstva Frančiškovega svetnega reda Ljubljana je na svoji redni seji 
dne 29. JUNIJA 2017 v skladu s Konstitucijami in Statutom NB OFS Slovenije sprejel sklep 
o sklicu pokrajinskega volilnega kapitlja. Zato vas z veseljem vabim na 
 

KAPITELJ POKRAJINSKEGA BRATSTVA OFS LJUBLJANA, 
ki bo v soboto, 21. oktobra 2017, ob 11.30 uri v Antonovem domu na Viču. 

 

Dnevni red:   
  
ob 11.30 uri                     zbiranje 
 -uvodna molitev 
  
1. seja  -duhovni nagovor duhovnega asistenta NB OFS Slovenije  
 -poročila PB OFS Ljubljana za preteklo triletno obdobje 
 -pogovor o poročilu  
 -nagovor predstavnika NB OFS Slovenije 

-kratek odmor 
 

2. seja -predsednik kapitlja napove volitve in razloži potek 
-volitve 

 -odmor za kosilo 
  
3. seja  -načrtovanje  
18.00 Sv. maša  



 

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 OFS, 

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. 

Krajevna bratstva naprošamo, da izvolijo svoje delegate in sporočijo imena 
kapitularjev br. Igorju Beleharju do 10. oktobra 2017. 

Povabljene sestre in brate, ki ste člani kapitlja po službi ali izvolitvi, prosimo, da se 
volitev zanesljivo udeležite. Gospod nas je poklical, da mu služimo kot sestre in bratje 
Frančiškovega svetnega reda. Odgovorimo na našo poklicanost s pripravljenostjo na 
služenje! Hvala vam za vaše molitve in darovanje.  

 

MIR IN DOBRO!       

 

 

Marjetka Birk 

predsednica 

 

Sostro, 19. julija 2017 


