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Posljednji ispraćaj msgr. Vinka Gregura 

 

 

 

Dragi naš župniče, dragi subrate u svećeništvu Vinko! 

 

 

Kada smo se posljednji put sreli ovdje u Pregradi i ovdje zajedno slavili euharistiju, prije otprilike dva 

mjeseca, i kada si već bio poprilično shrvan svojom bolešću, u trenutku našeg pozdrava i rastanka, 

rekao sam ti da se opet vidimo u ovdje u Pregradi, a ti si mi rekao: „Ako se ne vidimo ovdje, doći ćeš 

mi na sprovod u Koprivnicu.“ U tom trenutku su mi te riječi zvučale nevjerojatnima. Poznajući te, znao 

sam da si neustrašiv, da si hrabar i da se nećeš lako predati u životnoj borbi. No, bolest je ipak bila 

jača i tvoje se ljudske snage nisu mogle s njome boriti. Kao da si tada, pred dva mjeseca slutio da se 

približilo vrijeme odlaska s ovoga svijeta. 

 

Dok se mi sada ovdje opraštamo od tvojih zemnih ostataka Ti, dragi župniče, sigurno već gledaš 

Slavu Onoga kome si vjerovao i kojega si slijedio u svojem životu kao svećenik. Opraštajući se danas 

od tebe, dragi župniče, u ime svećenika koji su porijeklom iz župe Pregrada želio bih se prisjetiti 

nekoliko trenutaka koje smo proveli u zajedništvu i suradnji. Svaki naš susret bio je prožet radošću i 

svećeničkim zajedništvom. Kad god bismo se sreli zadržali bismo se u razgovoru, razmijenili 

svećenička iskustva, probleme i radosti. Sjećam se kao danas, onoga dana u kolovozu 2005. godine 

kada si došao u župu Pregrada i kada si se pješice spuštao cestom od župne kuće prema crkvi, a ja 

sam stajao kraj crkve. Raširio ruke prema nebu i pomalo sa sjetom rekao:“A kud sam ja to došao? U 

Bjelovaru je bila sama ravnica, a ovdje sami bregi.“ Ili kada smo zajedno obilazili obitelji po 

Plemenšćini, prigodom prvoga božićnoga blagoslova i kada si se čudio koliki su to ti naši bregi i 

koliko ih još ima. No, ubrzo si zavolio te naše brege, ubrzo su ti postali dragi srcu kao što ti je bila 

draga srcu i Bjelovarska ravnica koju si često s ljubavlju spominjao. Nedugo nakon tvoga dolaska 

rekao si mi u razgovoru: „Ovdje je moj dom!“ To je bio znak da si zavolio našu dragu župu, zavolio si 

ove ljude koji su i Tebe od prvoga dana prihvatili, zavoljeli i cijenili i kojima će sigurno nedostajati 

Tvoje lijepe propovijedi, Tvoje zalaganje i Tvoja tjelesna prisutnost.  

 

Od dolaska u župu Pregrada, odmah si se dao na posao kako u materijalnoj obnovi župnih objekata 

tako i na duhovnom planu. I ne bih tu sada mogao izdvojiti što je bilo uspješnije jer si u jednome i 

drugome dao cijeloga sebe i bio jednako uspješan. Također si odmah okupio oko sebe suradnike 

koje si mudro i s očinskom ljubavlju vodio kako bi zajedno radili na duhovnu korist naše župe. Nisi ni 

jednoga trenutka štedio svoje snage za dobrobit svih župljana. Vjerujem da su svi župljani župe 

Pregrada, kao što smo i mi svećenici, domaći sinovi, u Tebi prepoznali svoga brata po krštenju, 

svoga župnika, svoga pastira, ali i svoga prijatelja. Tvoja vrata i tvoje srce uvijek su bili otvoreni za 

svakoga. Dragi župniče, dragi brate u svećeništvu, u srcima mnogih župljana ostavio si neizbrisive 

tragove. Zahvaljujem  ti danas na svemu čime si obogaćivao nas, svoje suradnike i svoje župljane. 

Kao domaći sin i svećenik iz ove župe zahvaljujem ti u ime svih nas, pregradskih svećenika i župljana 

ove nama, a vjerujem i znam Tebi tako drage župe. 

 

Dragi župniče, nedostajat će nam Tvoja tjelesna prisutnost ovdje u našoj dragoj pregradskoj župi, ali 

ćeš uvijek biti prisutan u našim srcima i u našim molitvama. U svojoj riječi oproštaja i zahvale želim 



uputiti molitvu Kristu kralju svih vjekova, kojemu sve živi, kojega si u ovome zemaljskom životu slijedio 

kao svećenik, u kome je naša nada i spasenje, da Te, dragi župniče, primi u svoje Kraljevstvo i da ti 

milostivo oprosti ljudske slabosti te da te nagradi za sve dobro koje si učinio u svojemu životu i da te 

obdari svojim mirom i vječnim životom. A Tebe, dragi župniče, molim da molitve za našu župu 

prikazuješ Ocu nebeskome, čije lice u Vječnosti sada gledaš. 

 

S vjerom i nadom u uskrsnuće, dragi župniče,  do ponovnog susreta u vječnosti!  

 

Vama, braći i sestrama našega župnika, te Vašim obiteljima izražavam iskrenu kršćansku sućut te 

molim nebeskog Oca za snagu u vašoj  tuzi i boli. 

 

 

vlč. Ivan Gretić 


