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Draga braćo i sestre! 
Smrt i sprovodni ispraćaji trenuci su posebnog susreta s osobom koju pratimo na 

vječni počinak. Pokojnik nam odjednom zasja u nekom novom svjetlu. Njegov život, čiji 
ovozemni tijek smrt zaključava, mi vrednujemo drukčije i cjelovitije.  

Sveti Pavao nam poručuje: »uvijek smo puni pouzdanja« i u životu i u smrti. 
Imamo nadu jer u vjeri hodimo i trsimo se da bismo Kristu omiljeli dobrim djelima. 
Vjernik, kršćanin ne gubi nadu ni u susretu sa smrću svojih najbližih. Vjera mu otvara 
obzorje s onu stranu života u Isusu Kristu, koji je za nas: Put, Istina i Život. 

Sada stojimo pokraj mrtvog tijela dragog pokojnika, našega brata u Kristu: muža, 
oca, djeda, prijatelja dr. Jure Radića da bismo mu iskazali posljednju počast i da bismo 
počastili njegov život i smrt. Upravljamo svoje oči u križ Isusa Krista i vjerom koja traga 
govorimo: ovo nije svršetak, jer vjerujemo u uskrsnuće mrtvih i život vječni. 

Život nas je na razne načine povezao s dr. Jurom Radićem, kojega je Gospodar 
života nakon teške bolesti pozvao k sebi. Poznajemo ga i sa zahvalnošću ćemo ga pamtiti 
kao čovjeka koji je kršćanskom vjerom i životnim optimizmom svim žarom svoga srca 
svjedočio ljubav prema obitelji, Crkvi i Domovini. 

Dr. Radić bio je veliki ljubitelj života i promicatelj obitelji. To svoje uvjerenje 
potvrdio je vlastitim životom. S kakvom je samo radošću govorio o svojoj unučadi i 
ponosno isticao da ih do sada ima sedamnaestero.  

Dr. Jure Radić, sveučilišni profesor, znanstvenik i javni djelatnik bio je istinski 
vjernik Katoličke Crkve. Vjera, koju je primio u roditeljskoj kući u Baškoj Vodi, opečatila 
je sav njegov život. U Zagrebu je kao intelektualac posebnim studijem teologije spoznaju 
svoje vjere još više produbio, proširio i živio u kršćanskoj zajednici. On nije bio samo 
pripadnik Katoličke Crkve. On je svoju vjeru poznavao i svoju Crkvu istinski ljubio.  

Dr. Radić bio je i predani sin svoje hrvatske Domovine. Djelovao je na raznim 
područjima društvenog i državnog života. Posebno se zauzimao u teškim godinama 
Domovinskog rata, a kao bliski suradnik prvog hrvatskog predsjednika dr. Franje 
Tuđmana, obnašao je visoke državne službe. Sudjelovao je i u organizaciji te pripremi 
pohoda svetog pape Ivana Pavla II. Hrvatskoj. Iznimno je zaslužan za sklapanje ugovora 
između države Hrvatske i Svete Stolice koje je za Republiku Hrvatsku potpisao kao 
predstojnik Državnog povjerenstva za odnose s vjerskim zajednicama. Tim su ugovorima 
na suvremen način uređeni odnosi između Crkve i države. 

Dr. Jure Radić istinski se radovao postignutim uspjesima svoga hrvatskoga naroda i 
bio je zahvalan Bogu što je Hrvatska postala samostalna država. 

Danas dok zahvaljujemo Bogu za svjedočanstvo bogoljublja, čovjekoljublja i 
domoljublja dragog pokojnika dr. Jure Radića, molimo da se ne izgubi ništa od njegovih 
plemenitih napora.  

Zadnjih je mjeseci, iskušan bolešću, znao ponavljati kako sada bolje vidi ono što je 
važnije u životu. Dobri Bog ga je i na taj način pripremio za veliki Susret. A sluga Božji 
kardinal Franjo Kuharić, kojega je naš Pokojnik veoma poštivao, naglašavao je da je smrt 
sveti trenutak rađanja za vječnost. Neka u vječnosti doživi radost susreta sa svetima i 
mučenicima iz hrvatskog naroda, a posebno s blaženim Alojzijem Stepincem, kojega je za 
života osobito štovao.  

Poštovana gospođo Jadranka Radić, cijenjeni sinovi i kćeri, unuci, rodbino i 
prijatelji dr. Jure Radića, sa zahvalnošću i ponosom pratimo sada našega dragog Pokojnika 
na njegovu putu, a on je iz vječnosti s nama. Dok molimo za pokoj njegove plemenite 
duše, molimo i da nas neprestano na našem životnom putu jača zajedništvo s našim dragim 
pokojnima, koji vječno žive u nebu. 


