
   

 

MOLITVA  SVETOM  JOSIPU 

 

PRESLAVNI SVETI JOSIPE, 

ČUVARU SVETE OBITELJI, 

ZAŠTITNIČE CRKVE KRISTOVE, 

ZAŠTITNIČE DOMOVINE HRVATSKE 

I CRKVE U NAŠEM NARODU, 

SVIM POUZDANJEM SRCA MOLIMO TE, 

PRITECI U POMOĆ DOMOVINI HRVATSKOJ; 

ZAŠTITI JE OD GRIJEHA DANAŠNJEG VREMENA 

I OD UTJECAJA ZLOGA. 

 

Ponizno te molimo: 

Očinski izmoli od Gospodina Boga  

oproštenje za sve grijehe učinjene tijekom povijesti, 

a nad nama, djecom Hrvatske Domovine,  

i sinovima i kćerima Katoličke Crkve 

bdij i bez prestanka nas zagovaraj. 

Po Kristu Gospodinu našem. Amen! 
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                Molitveni vijenac Kraljice obitelji   

                           Zagreb, Mošćenička 3     

 

 

 

 

         MOLITVE  VJERNIKA 

 

 

 

 

 



 

1. Gospodine, vodi i prosvjetljuj Crkvu svojim                    

Duhom da vjerno naviješta tvoju ljubav svim  

ljudima – molimo te, 

2. Potakni nas da zajedno sa našim duhovnim        

pastirima prednjačimo u djelima ljubavi i svijetu 

pokazujemo tvoje milosno lice – molimo te,  

3. Po zagovoru blažene Djevice Marije, Kraljice 

obitelji, obrati naše obitelji. Neka vrše tvoje 

zapovijedi i budu sretne klanjajući se i služeći 

Tebi – molimo te,  

4. Pomozi nam da nasljedujemo Mariju u vjeri, 

nadi i ljubavi prema tebi i da zajedno s njom i 

Isusom spašavamo svijet, - molimo te,  

5. Molimo te za sve molitelje naše Udruge 

Molitvenog vijenca Kraljice obitelji. Blagoslovi 

naše trudnice – nositeljice života. Ohrabri 

udovice i samce, utješi naše stare i bolesne 

članove i ne dopusti da klonu pod teretom 

osamljenosti i bolesti – molimo te,  

6. Gospodine, molimo te blagoslovi našu 

Domovinu i ljude u politici.  Neka ih  Duh Sveti 

vodi i prosvijetli da donose ispravne odluke - 

tebi na slavu, a nama na spasenje – molimo te,  

7. Po zagovoru Kraljice obitelji rasplamti naša 

srca novim žarom. Potakni nas da obnovimo 

svoja obećanja i da ti ostanemo vjerni do kraja – 

molimo te, 

8. Svojom milosrdnom ljubavlju očisti naše 

pokojne od grijeha i pozovi ih na radosni susret 

s tobom – molimo te! 

 
 
1. Gospodine, vodi i prosvjetljuj Crkvu svojim 
Duhom, da vjerno naviješta tvoju ljubav svim 
ljudima, - molimo te,  

 
2. Podari našem narodu novih duhovnih        
 zvanja; daj nam svetih svećenika,    
redovnika i redovnica, - molimo te, 

 
3. Udijeli našim obiteljima milost obraćenja. Po 
zagovoru Kraljice obitelji neka zavole Tvoje 
zapovijedi i neka se u obitelj vrati zajednička 
molitva, – molimo Te, 

 
4. Neka svaka naša obitelj postane svetište 
ljubavi u kojem se s radošću prihvaća svaki novi 
život.  - molimo Te, 

 
5. Blagoslovi naše trudnice – nositeljice života. 
Ohrabri udovice i samce i sve one koji nemaju 
obitelj; utješi naše stare i bolesne, da ne klonu 
pod teretom osamljenosti i bolesti, - molimo Te, 

 
6. Milosrdni Oče, sačuvaj našu djecu od 
skretanja na krivi put. Daj im mudrost i jakost da 
se odlučno odupru nemoralnim ponudama ovog 
svijeta, - molimo Te, 

 
7. Blagoslovi, Bože, obitelji cijelog svijeta kako 
bi nježnošću, opraštanjem, poštovanjem, 
vjernošću i radosnim služenjem živjeli obiteljsko 
zajedništvo, -  molimo te, 
 
8. Primi, Gospodine, naše pokojne u svoje 

nebesko kraljevstvo i  obdari ih vječnim 

blaženstvom, - molimo te. 

 

 

 

 
 
1. Gospodine, vodi i prosvjetljuj Crkvu svojim 
Duhom, da vjerno naviješta tvoju ljubav svim 
ljudima, - molimo te,  

 
2. Potakni i ohrabri sv. Oca, biskupe, svećenike i 
sve Tebi posvećene osobe, da prednjače u 
djelima ljubavi prema Kristu i bratu čovjeku, - 
molimo Te, 
 

3. Oče nebeski, daj da svaka naša obitelj 
postane svetište ljubavi u kojem se s radošću 
prihvaća svaki novi život, - molimo Te,  

 

4. Gospodine, po zagovoru Kraljice obitelji, 
udijeli našim obiteljima milost obraćenja. Neka 
zavole Tvoje zapovijedi i neka se u obitelj vrati 
zajednička molitva, – molimo Te, 

 

5. Blagoslovi naše trudnice – nositeljice života. 
Ohrabri udovice i utješi naše stare i bolesne 
članove, da u svojoj osamljenosti ili bolesti ne 
klonu pod teretom životnih briga, - molimo Te, 
 

6. Milosrdni Oče, sačuvaj sve nas, a posebno 
našu djecu i mlade, od skretanja na krivi put. Daj 
nam mudrost i jakost da se odlučno odupremo 
drogi, alkoholu, cigaretama, nemoralu, 
bludništvu i ostalim zamkama ovog svijeta, - 
molimo Te, 
 

7. Daruj nam poštene i stručne vršitelje 
svjetovne vlasti, koji će nesebično raditi na 
moralnoj i materijalnoj obnovi naše Domovine, - 
molimo Te,  
 

8. Primi, milosrdni Oče, u svoju nebesku slavu 
naše pokojne. Posebno ti preporučamo 
poginule hrvatske branitelje. Daj da se svi 
nađemo u vječnosti  s Tobom, - molimo Te. 


