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U ponedjeljak 8. studenoga u svom rodnom Maruševcu pokopan 
je svećenik Varaždinske biskupije vlč. Vladimir Stolnik, koji je 
preminuo u petak 5. studenoga u varaždinskoj bolnici nakon 
duge i teške bolesti u 49. godini života i 23. godini svećeništva. 
Sprovodne obrede na mjesnom groblju župe Maruševec i svetu 
misu zadušnicu u župnoj crkvi sv. Jurja predvodio je varaždinski 
biskup mons. Marko Culej u zajedništvu s domaćim župnikom 
vlč. Martinom Mezakom i više od 60 svećenika Zagrebačke 
metropolije te u nazočnosti brojnih vjernika iz župe Maruševec i 
župa u kojima je pokojni Stolnik djelovao. 

Vladimir Stolnik rođen je 1. lipnja 1956. godine, a za svećenika 
ga je 27. lipnja 1982. godine zaredio zagrebački nadbiskup 
Franjo Kuharić. Kao kapelan službovao je po godinu dana u župi 
sv. Blaža u Zagrebu te u Vrbovcu. Nakon sedam godina službe 
župnika u Natkrižovljanu, 1991. godine imenovan je župnikom u 
Svetom Đurđu Ludbreškom. Uz redovit pastoralni rad i aktivnosti 
na duhovnom rastu župne zajednice, nastavio je i dovršio 
obnovu župne crkve sv. Jurja iz 1775. godine, izgradnju župne 
kuće te obnovu i gradnju kapelica u filijalama. Od 1999. g. bio je i 
dekan Ludbreškog dekanata. Teška bolest prekinula je njegovu 
pastoralnu aktivnost, te je umirovljen u srpnju ove godine. 
Posljednjih mjeseci živio je u Svećeničkom domu u Varaždinu. 

Predvodeći sprovodne obrede biskup Culej na oproštaju je 
izrazio sućut njegovim roditeljima Mariji i Josipu te braći Ivanu i 
Andriji. Istaknuvši kako se za vjernika svaki rastanak treba zbivati 
u vjeri i nadi u ponovan susret, varaždinski je biskup pozvao 
okupljene da upute molitve za sretan put pokojnika prema 
vječnosti u Očevom domu. Kazao je kako su brojni okupljeni 
vjernici došli Bogu zahvaliti za njegov predani svećenički život i 
sva dobročinstva kojima je oplemenio one koje je susretao i 
kojima je služio. Ujedno je zahvalio svima koji su mu olakšavali 
teško zdravstveno stanje. Na kraju sprovoda pročitano je pismo 
oproštaja i zahvale pokojnog Stolnika, u kojem poziva svakog 
čovjeka da u svemu što čini nastoji činiti dobro, osobito u odnosu 
prema drugom čovjeku, a napose bolesnom i nemoćnom. "Sve 
dobro što misliš učiniti prema drugome, učini odmah dok imaš 
priliku, toplog srca i punog ljubavi prema svakome, jer po tome 
će drugi prepoznati da si od Boga i upoznat će samog Boga. 
Neka vam svima ove riječi budu poticaj da svjedočki živite ono 
što je zapisano u Svetom pismu", poručio je vlč. Stolnik u 
zahvalnom i oproštajnom pismu stavljajući svoj život, kao i svoj 
predani svećenički poziv, na volju Božju.  

Predvodeći svetu misu zadušnicu biskup Culej naglasio je kako 
vjernici slave misnu žrtvu s vjerom u uskrsnuće po Kristu. 
Kazavši kako je Bog čovjeka stvorio na svoju sliku, biskup je 
istaknuo da čovjek koji je vjerno služio Bogu i ljudima u 
prolaznosti ovog svijeta zadobiva neprolaznost u Bogu. "Smrt je 
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novo rođenje za vječnost, pa vjernik u času svoje smrti ide 
ususret Kristu, svome Spasitelju, te se povjerava u ruke Božjeg 
milosrđa", rekao je biskup Culej dodavši da samo vjera može 
odgovoriti na pitanje što se događa u času smrti i nakon nje. "Mi 
vjerujemo da se smrću otvara horizont beskraja jer Bog je 
neizmjeran i vječan. Premda se s Kristom susrećemo na 
posredan način tijekom čitavog života, tek nakon smrti izravno 
ćemo se susresti s Kristom u Božjem zagrljaju. I tada ćemo 
shvatiti da nam je i tijekom života Krist bio blizu, osobito u 
trenucima tuge, boli i patnje. Vjerujemo da je i pokojnom Vladi 
Krist bio blizak u trenucima bolesti i patnje, te da ga je Bog uzeo 
k sebi pročišćenog kroz tugu i bol", istaknuo je biskup u homiliji. 
Na kraju je biskup Culej zahvalio svim svećenicima, 
redovnicama, rodbini i vjernicima na slavljenju mise zahvale i 
oproštaja od svećenika, čija je posljednja želja bila da se umjesto 
kupnje cvijeća i svijeća uplati prilog za borbu protiv raka Klubu 
žena OND na račun 2340009-1100198699. 
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