
DRAŠKOVEC - MALA SUBOTICA 

Oproštaj od vlč. Ivana Cirkovića, svećenika  
Varaždinske biskupije i župnika u Draškovcu 

 
Vlč. Ivan Cirković, svećenik Varaždinske biskupije, koji je preminuo u 
srijedu 11. svibnja u Županijskoj bolnici u Čakovcu nakon duge i teške 
bolesti u 58. godini života i 32. godini svećeništva, pokopan je u četvrtak 
12. svibnja na mjesnom groblju u Maloj Subotici.  

Sprovodni obredi započeli su u Draškovcu, mjestu njegove posljednje 
svećeničke službe, gdje je od 1985. godine obavljao službu župnika. 
Svetu misu zadušnicu za pokojnog župnika u draškovečkoj župnoj crkvi 
sv. Roka predvodio je varaždinski biskup mons. Marko Culej u 
zajedništvu sa 85 svećenika iz Zagrebačke metropolije. Nazočno je bilo i 
više redovnica, bogoslova, sjemeništaraca, rodbina pok. župnika 
Cirkovića, te brojni vjernici iz župa u kojima je službovao, ali i drugih 
međimurskih župa i ostalih krajeva Varaždinske biskupije.  

Oproštajno slavlje započelo je pjesmom "Krist na žalu", koja je povezala 
sve okupljene u jedan veliki zbor. Obraćajući se ožalošćenom mnoštvu 
biskup Culej u homiliji je kazao kako se oni koji umiru u vjeri po smrti 
upućuju tamo gdje je Krist otišao da pripravi mjesto onima koji ljube Boga 
Oca. Tako je i pokojni župnik Ivan Cirković, koji je već na zemlji po 
svećeničkoj službi bio blizak Isusu, otišao Kristu u susret, nakon što je u 
završnom razdoblju svog ovozemaljskog života po bolesti, patnji i 
umiranju bio osobito blizak svom Spasitelju, rekao je mons. Culej 
podsjetivši na njegovu zauzetu pastoralnu službu, na čemu mu je kao 
mjesni biskup uputio riječi zahvale. "Hvala ti, brate Ivane, za sve što si u 
životu lijepo učinio za Boga, Crkvu i brata čovjeka, hvala ti za lijepe riječi i 
osmjehe, kao i za patnju koju si strpljivo podnosio. Neka ti Gospodin bude 
vječna nagrada i radost koju ti nitko ne može oduzeti", istaknuo je biskup 
u homiliji. Na kraju zadušnog slavlja biskup je kazao kako će po odlasku 
tijela pok. župnika iz župne crkve u njoj ostati trag njegove dobrote, vjere i 
onog što je posijao u srca i duše vjernika. Kad odlazi dobar čovjek, onda 
smo Bogu zahvalni što smo ga imali, a vi budite zahvalni i što je vaš 
župnik u svojoj patnji i bolesti za vas trpio i molio, poručio je biskup 
župljanima.  

U oproštajnoj riječi preč. Antun Hoblaj, dekan Donjomeđimurskog 
dekanata, istaknuo je kako je Varaždinska biskupija u kratkom vremenu 
neočekivano ostala bez nekoliko svećenika srednje životne dobi, pa tako i 
od župnika u Draškovcu, koji je cijelim svojim bićem, prožetim nadom i 
ljubavlju, živio vjeru svoga krštenja i volio Crkvu i svoje svećeničko 
zvanje. Podsjetio je na pokojnikov angažirani pastoralni rad te aktivnosti 
na materijalnoj izgradnji i obnovi crkvenih dobara u rodnom 
donjomeđimurskom kraju. Naglasio je kako se nije štedio u dušobrižničkoj 
skrbi za svoje župljane, osobito one starije i nemoćne. Osobito je 
njegovao hodočašća i pobožnosti, obilazio utjehom bolesne, posvećivao 
se djeci i mladima. U dušobrižništvu do izražaja je dolazila njegova mirna, 
staložena, vedra i gostoljubiva osobnost. Volio je prirodu, životinje, šport, 
glazbu i rodni zavičaj, u čemu se nadasve prepoznavala njegova ljubav 
prema ljudima, koja ga je činila dobroćudnim, plemenitim i dobrim 
čovjekom i svećenikom. Riječi oproštaja i zahvale u ime župljana izrekao 
je odbornik Slavko Blažeka, a u ime svećenika rodom iz župe Draškovec 
vlč. Ivan Mikec, koji se osvrnuo na vrijednost svećeničkog poziva kojem 
se dostojno predao i pok. župnik Cirković. Zatim su zemne ostatke pok. 
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župnika vatrogasci iznijeli iz župne crkve kako bi ih se prenijelo u 
obiteljsku grobnicu na mjesnom groblju u Maloj Subotici, gdje su 
nastavljeni sprovodni obredi, koje je vodio biskup Culej.  

Riječi oproštaja uputio je svećenik iste generacije i domaći sin vlč. Josip 
Horvat ml., dok je domaći svećenik vlč. Josip Janković izrekao svoju 
pjesmu koju je spjevao u pokojnikovu čast. Ispraćaj je zaključen pjesmom 
"Fala", već simboličnim znakom zahvalnosti, a biskup Culej uputio je 
sućut pokojnikovoj sestri Mariji i ostaloj tugujućoj rodbini.  

Ivan Cirković rođen je 8. prosinca 1947. godine u Maloj Subotici u obitelji 
Blaža i Jelene, rođ. Vugrinec. Pučku školu polazio je u Maloj Subotici i 
Čakovcu, a klasičnu gimnaziju, odnosno interdijecezansku školu u 
Zagrebu, gdje je 1966. g. stupio u bogoslovno sjemenište i završio 
bogoslovni fakultet. Za svećenika ga je u zagrebačkoj katedrali 24. lipnja 
1973. godine zaredio zagrebački nadbiskup Franjo Kuharić. Od 1974. do 
1977. godine bio je kapelan u Ivancu. Potom je godinu i pol dana bio 
kapelan u župi sv. Nikole u Koprivnici, nakon čega je u kolovozu 1978. 
godine imenovan upraviteljem župe Pokupsko. Te je službe razriješen 4. 
svibnja 1985. godine, kada je imenovan župnikom u Draškovcu, gdje je 
službovao puna dva desetljeća sve do svoje smrti. 

Jasminka Bakoš-Kocijan 


