
Molitva za posvetu obitelji

Isuse, Marijo! S Josipom ste živjeli u nazaretskoj obitelji, zato vam je draga svaka obitelj, dakle 
i naša.

Majko Marijo, Kraljice obitelji, naša se obitelj, ujedinjena u međusobnoj ljubavi, danas izručuje 
tvom Bezgrješnom Srcu. Primi nas pod svoju majčinsku zaštitu i vodi nas k svome Sinu Isusu.

Gospodine  Isuse,  ujedinjeni  u  tvoje  ime,  po  Marijinu  Bezgrješnom Srcu  posvećujemo  se  i 
izručujemo tvom Presvetom Srcu. Učini naša srca po Srcu svome, da bi Ti u nama i među nama sve više 
živio.

Presveto  Srce  Isusovo,  Bezgrješno  Srce  Marijino,  (*obitelji  s  maloljetnom  djecom  dodaju:  
posebno vam posvećujemo i izručujemo odgoj naše djece) pomozite nam da mognemo savjesno vršiti 
svoje dužnosti, živjeti prema Božjim i crkvenim zapovijedima, osobito zapovijedi ljubavi prema Bogu i 
prema bližnjemu, da uzmognemo prihvatiti Evanđelje u svoje srce i ravnati se prema nauku crkvenog 
učiteljstva pod vodstvom Petrova nasljednika. Hoćemo poštivati jedni druge, biti strpljivi jedni prema 
drugima, opraštati si međusobno, poput Krista predano nositi svoj križ i truditi se za onu ljubav koja je 
spremna položiti svoj život za drugoga. Ne želimo se zatvarati sami u sebe, nego hoćemo biti pažljivi i 
otvoreni prema potrebama rodbine i drugih ljudi.

Kao  domaća  Crkva,  neka  naša  obitelj  bude  zajednica  milosti  i  molitve,  škola  ljudskih  i 
kršćanskih  kreposti,  napose  kreposti  ljubavi.  Rado  ćemo  sudjelovati  u  životu  župske  zajednice, 
sudjelovati  na  svetoj  Misi,  te  u  sakramentu  svete  ispovijedi  ostvarivati  izmirenje  s  Bogom i  među 
sobom.  Euharistijski  kruh neka  nas učini  jednim jedinim tijelom.  Svakodnevna obiteljska i  osobna 
molitva neka nam budu najjači poticaj za prihvaćanje svih odgovornosti koje imamo kao kršćanska 
obitelj.

Presveto  Srce  Isusovo,  Bezgrješno  Srce  Marijino,  čuvajte  nas  od  svakog  grijeha.  Posebno 
odlučujemo da ćemo se čuvati grijeha protiv vjere, ufanja i ljubavi, grijeha psovke i bludnosti, grijeha 
jezika i zavisti, grijeha mržnje i svakog zla.

Obećajemo da ćemo svetkovati dane Gospodnje. Za obraćenje grješnika ćemo rado moliti svetu 
krunicu i  svetkovanjem prvih petaka i prvih subota davat ćemo zadovoljštinu za uvrede kojima vas 
vrijeđamo mi i od Boga udaljeni svijet.

Pomozite nam da uzmognemo stalno živjeti u Božjoj milosti te vam ostanemo vjerni do kraja. 
Neka svi članovi naše obitelji postignu sretnu starost i nekoć s prijateljima uživamo vječnu radost na 
nebu. Amen.
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