
Molitev posvetitve:  
Svetim Srcem Jezusa, Marije in Jožefa 

www.TriSvetaSrca.si 
En izvod obrazca ohranite zase in svojo družino. Drugi izvod obrazca za arhiv, pošljite na naslov: 

 Brozina Nivea (ali Nevenka), Cesta I.Istrske brigade 79, 6276 Pobegi,  
tel: 031529838, email: nevenka_si@yahoo.com  

Po prejetju obrazca, boste dobili posvetilno podobo in škapulir ali po želji več  

Večni Oče, v Svetem Duhu posvetim in izročam svojo družino: 

priimek in imena članov:………………………………………………………………………... 
…………………………………………………………………………………………………..

Jezusovemu Srcu, Marijinemu Srcu in Srcu Svetega Jožefa, da bi bili vedno bolj zvesti in 

predani tvoji otroci in v z vsem svojim bitjem goreče iskali in izpolnjevali  Tvojo voljo.  

Jaz……………………………………………. in moja družina se hočemo učiti in posnemati 

kreposti in svetost Src Svete Družine, se po njih upodabljati ter živeti v sveti čistosti duše in 

telesa. 

Pri tem naj nam bodo za vzor kreposti prečistih in deviških Src Jezusa, Marije in svetega 

Jožefa. 

Obnavljam svojo krstno posvetitev Troedinemu Bogu, odpovem se grehu, zapeljivosti zla in 
hudemu duhu. Verujem vse, kar nam je Bog razodel in kakor nas uči katoliška Cerkev. 

Obljubljam, da bom izpolnjeval zapoved ljubezni do Boga in do bližnjega, Božje in Cerkvene 

zapovedi ter se ravnal po nauku cerkvenega učiteljstva pod vodstvom Petrovega naslednika in 
s tem prispeval k edinosti in rasti svete Cerkve. Rad bom molil rožni venec osebno in v 

družini. S pobožnostjo prvih petkov, prvih sobot in prvih sred častil sveta Srca Jezusa, Marije 

in Jožefa in tako zadoščeval za svoje grehe in grehe človeštva.  

Poln zaupanja pristopam v Družino Združenih Svetih treh Src. Sebe in svojo družino izročam 

pod njihovo zavetje in varstvo in z gorečo ljubeznijo sprejemam škapulir svetega Jožefa, da 

po končanem zemeljskem romanju srečno prispem v večno domovino. Amen. 

Dnevna molitev posvetitve: 
 
Presveto Srce Jezusovo,  
Brezmadežno Srce Marijino,  
Prečisto Srce sv. Jožefa, 
danes (nocoj) vam posvetim 
svoje misli*, svoje besede*, svoje telo*, 
svoje srce* in svojo dušo*, 
da se v tem dnevu (v tej noči) 
po meni izvrši vaša sveta volja. 
Amen. 
 
*se prekrižate na ustreznem mestu 

 
Ime in priimek:…………………………….. 
 
Naslov…………………………………….. 
…………………………………………..... 
……………………………………………. 
……………………………………………. 
 
E-naslov  telefon  (kdor želi) 
……………………………………………. 
……………………………………………. 
 
 
Podpis…………………………………….. 
 

 

Kraj in datum:…………………………………………… 
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