
KRIŽOVLJAN 

Oproštaj od svećenika Zdravka Boraka 

Više tisuća ljudi oprostilo se u utorak 

10. lipnja na mjesnom groblju u 

Cestici u župi Križovljan od 

svećenika Varaždinske biskupije vlč. 

Zdravka Boraka. Obredima na groblju 

prethodio je oproštaj u župnoj crkvi 

Uzvišenja sv. Križa u Radovcu, gdje 

je svetu misu zadušnicu predvodio 

varaždinski biskup mons. Marko 

Culej zajedno sa zagrebačkim 

pomoćnim biskupom mons. Vladom 

Košićem i više od 150 svećenika iz 

Zagrebačke nadbiskupije i 

Varaždinske te Požeške biskupije. 

Oproštaj od 35-godišnjeg svećenika, 

tragično stradalog u prometnoj nesreći 

kod Valpova u subotu 7. lipnja na 

povratku sa susreta s papom Ivanom 

Pavlom II. u Osijeku, okupio je velik 

broj vjernika Borakove rodne župe 

Križovljan, susjednih župa i župa u 

kojima je službovao te sve one koji su 

ga željeli ispratiti na vječni počinak i 

izraziti sućut njegovim roditeljima 

Mariji i Stjepanu te starijem bratu 

Vladi, svećeniku Zagrebačke 

nadbiskupije. 

 

Predvodeći svetu misu zadušnicu biskup Culej kazao je kako prerana i 

tragična smrt mladog svećenika potiče na razmišljanje i poziva na 

preispitivanje vlastite vjere u uskrsnuće nakon smrti koja nije svršetak, 

nego početak i rođenje na novi, vječni život. "Nada i vjera u vječni život 

svima nama treba biti utjeha u ovim teškim i tužnim trenucima", rekao je 

varaždinski biskup te sve nazočne pozvao da im kršćanska nada i 

svjetlost vječne ljubavi nikada ne ugasnu. Ujedno je na kraju slavlja 

pozvao na molitvu za nova duhovna zvanja iz župe koja je već dala 

mnoga svećenička i redovnička zvanja, a bratu svećeniku Vladi zaželio 

da još jače i predanije donosi Radosnu vijest o Isusovom uskrsnuću svim 

ljudima. 



Na kraju mise brzojave sućuti koje je zagrebački nadbiskup mons. Josip 

Bozanić uputio varaždinskom biskupu i bratu pokojnog Zdravka, 

pročitao je biskup Košić koji je izrazio nadu da će dobri i milostivi Bog 

nagraditi vječnim životom svog slugu svećenika. Domaći župnik vlč. 

Ivan Košić zahvalio je svima nazočnima na oproštaju i izrazima sućuti, te 

iznio životopis Zdravka Boraka, rođenog 19. travnja 1968. u kršćanskoj 

obitelji bogatoj duhovnim zvanjima. Obojica braće bili su ministranti te 

bliski i predani župnikovi suradnici koji su zavoljeli svećenički poziv. 

Zdravku je želja bila biti jednostavnim, otvorenim, iskrenim svećenikom. 

Kao kapelan nakon svećeničkog ređenja 25. lipnja 1995. godine 

službovao je u župama Kravarsko, Čučerje i Prečko, a župničku službu 

obavljao je u Velikoj Pisanici, odakle je prošle godine iz Zagrebačke 

nadbiskupije inkardiniran u Varaždinsku biskupiju i imenovan 

upraviteljem župe u Donjim Mostima. Svećenički poziv shvatio je i 

prihvatio kao služenje Bogu u braći ljudima. "Posljednjeg dana 

ovozemaljskog života primio je Papin blagoslov i vjerujemo da se našao 

na obali sretnije vječnosti. Za malo vjernosti nadamo se da je zadobio 

dobra velika i našao se kod Gospodara svoga", rekao je vlč. Košić te 

zamolio dragog Boga za utjehu i mir njegovoj obitelji kako bi srce 

ispunjeno žalošću okrenuli u kršćansku nadu i radost.  

U ime svećenika Virovskog dekanata, gdje je u župi Donji Mosti 

djelovao pokojni Zdravko od rujna 2002. godine, riječi oproštaja izrekao 

je župnik u Goli vlč. Ivan Herega, koji je istaknuo njegovo zalaganje za 

napredak župne zajednice na duhovnom području. Pritom je zahvalio na 

njegovoj nesebičnoj pomoći u pastoralnom radu svih svećenika dekanata, 

te na njegovoj dobroti, ljubavi i plemenitosti u služenju Bogu i Crkvi. U 

ime svih vjernika župe Donji Mosti riječi oproštaja izrekla je župljanka 

Ivana Ružman.  

Duga povorka oko pet tisuća vjernika uputila se zatim od župne crkve 

prema mjesnom groblju u Cestici kako bi ispratila pokojnog Zdravka na 

vječno počivalište. Predvodeći sprovodne obrede biskup Culej istaknuo 

je kako za vjernike grob ne smije mjesto tuge i bola, nego mjesto zahvale 

Bogu i pokojniku za sve dobro koje je za života učinio, kao i mjesto nade 

i molitve u uskrsnuće za vječni život. Od svog školskog kolege i 

prijatelja tom su prigodom riječi oproštaja izrekli vlč. Ivan Mikec i 

Zvonko Županić, a nakon molitava oproštaj je zaključen pjesmom Majci 

radosti i žalosti - "Kraljice neba". 

 


