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Prva seja kapitlja 

 

1. Ko so člani Krajevnega bratstva zbrani, jih najprej pozdravi Predsednik Krajevnega 

bratstva. 

 

2. Predsednik KB predlaga dnevni red v potrditev. 

 

3. Predsednik KB poda predlog  KB za tajnika kapitlja. Člani z javnim glasovanjem potrdijo 

tajnika kapitlja. 

 

4. Predsednik KB predlaga dva števca glasov, ki ju člani prav tako potrdijo z javnim 

glasovanjem 

 

5. Predsednik KB povabi tajnika, da preveri prisotnost. 

 

6. Tajnik kapitlja pokliče vsakogar po imenu. 

 

Poklicani glasno odgovori:  Tukaj sem! 

 

Tajnik kapitlja preveri, ali so bili poklicani vsi prisotni, če ne, jih dodatno vpiše v 

seznam prisotnih.  

 

7. Tajnik razglasi: 

 - sklepčnost kapitlja (prisotnih je vsaj 1/2 članov kapitlja) 

 - absolutno večino  

 - dvotretjinsko večino kapitlja. 

 

8. Sledi vzpodbudni nagovor predsednika kapitlja (z višjega nivoja). 

 

9. Tajnik prebere eventualno prispelo pošto. 

 

10. Sledijo poročila o delu v prejšnjem mandatu: 

 - poročilo predsednika KB 

 - poročilo duhovnega asistenta 

 - poročilo blagajnika 

 - druga poročila 

 

11. Ko so poročila podana, predsednik KB povabi prisotne k razpravi o poročilih. Po končani 

razpravi in pripombah, predsednik KB povabi h glasovanju o posameznih poročilih (o 

poročilu duhovnega asistenta se ne glasuje!) 

 

12. Predsednik KB zaključi  prvo sejo z molitvijo: 

Utrdi Gospod, kar si po nas naredil  iz tvojega bivališča, ki je v 

Jeruzalemu.     
Vsi: 

Gospod pomagaj nam s svojo milostjo, da bi mogli uresničiti to, kar si v 

nas začel. Po Kristusu našem Gospodu. Amen. 
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Druga  seja 

Volitve 

 

U V O D  V  V O L I L N O  S E J O 

 

1. Molitev k Sv. Duhu  

 

1. O pridi stvarnik, Sveti Duh, 

    obišči nas, ki tvoji smo 

    napolni s svojo milostjo 

    srce po tebi ustvarjeno. 

 

2. Ime je tvoje Tolažnik 

    in dar Boga najvišjega, 

   Ljubezen, ogenj, živi vir, 

   posvečevalec vseh stvari. 

3. Razsvetli z lučjo nam razum, 

   ljubezen v naša srca vlij, 

   v telesni bedi nas krepčaj, 

   v slabosti vsaki moč nam daj.     

4. Odženi proč sovražnika 

   in daj nam stanoviten mir, 

   pred nami hodi, vodi nas 

   in zla nas varuj vsakega. 

 

5. Po Tebi naj spoznavamo 

Očeta in Sina božjega 

     in v Tebe trdno verujemo 

   ki izhajaš večno iz obeh. 
 

 

2. Branje iz spisov Sv. Frančiška:  

1 FVod 31-34, 35-37  ali  1Fp 9, 1-2  ali  1Fp 10, 4-10. 

 

1 Fp10,4-10: 

Nikoli si ne smemo želeti, da bi bili nad drugimi, temveč moramo biti služabniki in 

podrejeni vsakemu človeškemu redu zaradi Boga. In nad vsemi, ki bodo tako delali in 

vztrajali do konca bo počival Gospodov Duh in bo k njim prišel in prebival v njih. Le-ti bodo 

otroci nebeškega Očeta, čigar delo opravljajo; to so ženini, bratje in matere našega Gospoda 

Jezusa Kristusa. Ženini smo, kadar se zvesta duša po Svetem Duhu zedini z Jezusom 

Kristusom. Njegovi bratje smo, kadar izvršujemo voljo njegovega Očeta, ki je v nebesih; 

njegove matere smo, kadar ga nosimo v svojem srcu in svojem telesu po ljubezni in iskreni 

vesti in kadar ga rojevamo s svetimi dejanji, ki morajo drugim svetiti za zgled. 

 

3. PREDSEDNIK KAPITLJA pove nekaj vzpodbudnih misli.  

 

4. PREDSEDNIK KAPITLJA moli: 

Vsemogočni, najsvetejši, vzvišeni, najvišji Bog, 

Sveti in pravični Oče, 

Gospod nebes in zemlje: 

Zahvaljujemo se ti za tebe samega, 
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da si po svoji sveti volji 

in zaradi tvojega edinega Sina s Svetim Duhom 

ustvaril vsa duhovna in telesna bitja 

in si nas, ustvarjene po tvoji podobi in sličnosti, 

postavil v raj. 

Vate zaupamo in prosimo tvojega razsvetljenja, 

da bomo mogli voditi naše bratstvo. 

Pomagaj nam, da bomo izbrali tiste, 

ki bodo z zgledom, krepostmi in modrimi odločitvami 

mogli voditi naše bratstvo in bodo  

v skupnosti živeli Jezusov evangelij 

v duhu sv. Frančiška. 
 

Vsi:  

Amen. 
 

5. Sledijo volitve po Konstitucijah: 

 

Tajnik kapitlja po imenu pokliče vse navzoče, ki imajo aktivno volilno pravico. 

 

Poklicani odgovori: Tukaj sem! 

 

Tajnik najprej ugotovi ali je kapitelj sklepčen. Nato razglasi absolutno in 2/3 večino. 
 

PREDSEDNIK KAPITLJA opozori vse prisotne naj med volitvami ne zapuščajo prostora brez da 

bi to oznanili predsedniku kapitlja.  

 

 

VOLITVE PREDSEDNIKA KRAJEVNEGA BRATSTVA 

 

PREDSEDNIK KAPITLJA  prebere imena kandidatov za predsednika  

 PREDSEDNIK KAPITLJA povabi števca glasov, da med člane bratstva  razdelita volilne 

lističe 

 Člani na volilne lističe vpišejo ime in priimek svojega kandidata in listič prepognejo ter ga 

oddajo v  volilno skrinjico (košarico) 

 Za predsedniško mizo števca na glas preštejeta oddane volilne lističe 

 Prvi števec odpira lističe in na glas prebira imena na njih, drugi števec beleži število 

glasov.  

 Tajnik in predsednik tudi vsak zase beležita glasove. Rezultati se morajo ujemati. 

 Tajnik  objavi število glasov, ki jih je prejel posamezni kandidat  

 PREDSEDNIK KAPITLJA razglasi izvolitev, če je eden od kandidatov dobil absolutno večino, 

sicer razglasi drugi krog volitev. (Po dveh neuspešnih krogih se izvedejo ožje volitve med dvema 

kandidatoma, ki sta dobila največ glasov ali če jih je več kakor dva, med dvema starejšima po zaobljubi. Če 

je število v naslednjem krogu spet enako, potem je izvoljen tisti, ki je starejši po zaobljubi) 

 

PREDSEDNIK KAPITLJA povabi prisotne z besedami: 

Za službo predsednika(-ice) je bil(-a) izvoljen(-a) brat (sestra)  N.N.  
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Ali ima kdo kakšen ugovor zoper izvoljenega ali zoper način izvolitve? 

 

Če nima, PREDSEDNIK KAPITLJA nadaljuje: 

Brat (sestra), ker si zakonito izvoljen(-na), te vprašam, ali sprejemaš službo 

predsednika(-ce)? 

 

Če izvoljeni pritrdi, PREDSEDNIK KAPITLJA nadaljuje: 

Brat (sestra) N.N., razglašam te za zakonito izvoljenega predsednika.   

 

Prisotni zaploskajo. 

 

 

VOLITVE PODPREDSEDNIKA KRAJEVNEGA BRATSTVA 

 

se opravijo enako kot volitve predsednika.  

 

 

VOLITVE TAJNIKA  KRAJEVNEGA BRATSTVA 

 

PREDSEDNIK KAPITLJA prebere imena kandidatov za tajnika 

 PREDSEDNIK KAPITLJA povabi števca glasov, da med člane bratstva razdelita volilne 

lističe 

 Člani na volilne lističe vpišejo ime in priimek svojega kandidata in listič prepognejo ter ga 

oddajo v volilno skrinjico (košarico) 

 Za predsedniško mizo števca na glas preštejeta oddane volilne lističe 

 Prvi števec odpira lističe in na glas prebira imena na njih, drugi števec beleži število 

glasov.  

 Tajnik in predsednik kapitlja tudi vsak zase beležita glasove. Rezultati se morajo ujemati. 

 Tajnik objavi število glasov, ki jih je prejel posamezni kandidat  

 PREDSEDNIK KAPITLJA razglasi izvolitev, če je eden od kandidatov dobil absolutno večino, 

sicer razglasi drugi krog volitev. V drugem krogu je za izvolitev dovolj relativna večina 

glasov. 

PREDSEDNIK KAPITLJA  povabi prisotne z besedami: 

Za službo tajnika(-ice) je bil(-a) izvoljen(-a) brat (sestra)  N.N.  

Ali ima kdo kakšen ugovor zoper izvoljenega ali zoper način izvolitve? 

 

Če nima, PREDSEDNIK KAPITLJA nadaljuje: 

Brat (sestra), ker si zakonito izvoljen(-na), te vprašam, ali sprejemaš službo 

tajnika(-ce)? 

 

Če izvoljeni pritrdi, PREDSEDNIK KAPITLJA  nadaljuje: 

Brat (sestra) N.N., razglašam te za zakonito izvoljenega tajnika.   

 

Vsi zaploskajo. 

 

 

VOLITVE BLAGAJNIKA, ODGOVORNEGA ZA VZGOJO IN OSTALIH 

SVETOVALCEV  KRAJEVNEGA BRATSTVA se opravijo enako in pod enakimi pogoji 

kot volitve tajnika. 
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6. Po izvolitvi PREDSEDNIK KAPITLJA opozori izvoljene na njihov frančiškovski poklic in 

pogumno služenje. 

 

7. MOLITEV NAD IZVOLJENIMI 

Molitev nad izvoljenimi je lahko takoj po izvolitvi ali med sv. mašo (po homiliji). 

 

Vsi, ki so bili izvoljeni v službe stojijo, PREDSEDNIK KAPITLJA moli nad njimi naslednjo 

molitev:  Bog upanja naj vas napolni z vsem veseljem in mirom v vaši veri, 

da boste polni upanja v moči Svetega Duha. 
 

Izvoljeni  odgovorijo: 

Bog bodi hvaljen na veke! 
 

PREDSEDNIK KAPITLJA nadaljuje: 

Molimo za te, ki so bili izvoljeni, 

da bomo mogli s pomočjo njihovega služenja in pobud  

vsi globlje živeti svojo vero, 

z večjo trdnostjo pričevati za Kristusa 

in si prizadevati za prihod Kristusovega kraljestva. 
 

Vsi molimo:  

Dobrotljivi Oče, daj vsem nam, 

da bomo z gorečnostjo teh naših bratov, 

ki so poklicani za služenje našemu bratstvu, 

tebe bolje spoznali 

in vsem pomagali tebe spoznavati 

ter bomo mogli evangeljski slog življenja, ki si ga sam 

navdihnil Frančišku Asiškemu, 

bolj zavzeto živeti. 

Po Kristusu, našem Gospodu. 

Amen. 
 

PREDSEDNIK KAPITLJA moli: 

 Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu 
Vsi: 

 Kakor je bilo v začetku, tako zdaj in vekomaj. Amen.  
 

***Zahvalna pesem*** 
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S tem so volitve zaključene. Kjer želijo, lahko nadaljujejo s 3.sejo - načrtovanje za 

prihodnost. 


