
OBAVIJEST O SMRTNOM SLUČAJU 

Tužnu vijest o odlasku drage osobe imamo potrebu podijeliti sa drugima. Prvo, javit ćemo 
najbližima, a oni će vijest širiti dalje. Osim tradicionalne usmene predaje i isticanja osmrtnice 
u javnom prostoru te oglasa u novinama, danas je sve više onih koji se odlučuju na SMS i 
mail poruke, jer se  njima u kratkom vremenu ,mogu obavijesti velik broj ljudi. 

OSMRTNICE  

Informaciju o smrtnom slučaju sa podacima o identitetu pokojnika i, po izboru, fotografijom 
zbog točnog prepoznavanja, datumu i prirodi smrti, mjestu i vremenu sprovoda te podacima 
o misi zadušnici i potpisom ožalošćenih članova obitelji, ističemo na mjestima gdje je 
pokojnik živio i radio u formi osmrtnica .  

Ukoliko želite da se ceremonija obavi u uskom krugu obitelji, tada to navedite u tekstu 
(primjerice; „Prema želji pokojnika ili obitelji, pogreb će se obaviti u krugu obitelji ili 
najbližih“). 

Iako je donošenje vijenaca ili cvjetnih aranžmana dio naše tradicije, danas sve više ljudi želi 
da se novčana sredstva umjesto u cvijeće za sprovod, usmjere prema potrebitim 
institucijama ili projektima. Ovu želju također možete izraziti na osmrtnici (primjerice, 
„Molimo vas da novčana sredstva umjesto u cvijeće uplatite na žiro račun .................., broj 
računa...). 

Dostupne su nam osmrtnice uokvirene crnim okvirima i simboličnim oznakama vjerske ili 
svjetovne tematike (maslinova grančica, križ i slično). Za obavještavanje o smrti mlađih 
osoba koristile su se osmrtnice plavog okvira. 

Prijedlog uvodnih rečenica za osmrtnice:  

Tužnog srca javljamo da je (datum smrti) preminuo/la naš/a (srodstvo: otac/majka, 
sin/kći, brat/sestra, gospodin/gospođa...), nadasve dobar čovjek koji će svima 
nedostajati.  

U dubokoj boli javljamo da smo (datum) zauvijek izgubili našeg/našu 
voljenog/voljenu (srodstvo: otac/majka, sin/kći, brat/sestra, gospodin/gospođa...) 

Svim prijateljima, rođacima i poznanicima javljamo da nas je (datum) zauvijek 
napustio dragi član naše obitelji. 

U velikoj žalosti javljamo da je (datum) borbu sa životom prerano izgubio/la naš/a 
(srodstvo: otac/majka, sin/kći, brat/sestra, gospodin/gospođa...), kojeg/koju ćemo 
pamtiti po dobroti i poštenju.  

S tugom javljamo da među nama više nema našeg/naše (srodstvo: otac/majka, 
sin/kći, brat/sestra, gospodin/gospođa...).  

U dubokoj boli javljamo da je (datum) svoj životni put završio naš/naša dragi/draga 
(srodstvo: otac/majka, sin/kći, brat/sestra, gospodin/gospođa...), veliki mali čovjek.  



 Prijedlog završne rečenice, prije popisa ožalošćenih:  

Po dobru te pamtimo, s ljubavlju i poštovanjem spominjemo. 

S ljubavlju i poštovanjem čuvamo uspomenu na Tebe, Tvoje riječi i Tvoje djela. 

Nježna uspomena na Tebe živjet će u nama.   

Sjećanje na tebe bit će zauvijek važan dio naših života.  

Hvala ti što si oplemenio/la naše živote. 

Katolici na osmrtnicu osim vjerskog znaka običavaju staviti i odgovarajući tekst iz 
Svetog pisma ili liturgije kao uvod, poput: 

 U vjeri i nadi našla je, nakon duge bolesti, vječnu domovinu u miru Božjemu, 
voljena ... 

 U velikoj tuzi i dubokoj zahvalnosti oprostit ćemo se sa poštovanim... 

 S vjerom u uskrsnuće s Kristom i okrijepljen svetim sakramentima umro je... 

 Bog, Gospodar života i smrti, uzeo je iznenada u svoje kraljevstvo našu... 

 Potreseni smo smrću našega ... koji je iznenadno istrgnut iz naše obitelji. 
Dragi Bog dao nam u našoj dubokoj žalosti utjehu i nadu... 

 
Na kraju obavijesti, prije popisa ožalošćenih, možete napisati:  

 Počivao u miru božjem! 
 Pokoj vječni daruj mu, Gospodine! 
 Ako umrijesmo s Kristom, vjerujemo da ćemo i živjeti zajedno s njime 
 Domovina je naša na nebesima 
 Našao je mir u Bogu  
 Sa najdubljim suosjećanjem 
 U mojim mislima i molitvama ste 
 S ljubavlju tebi i tvojoj obitelji 
 U najdražem sijećanju 
 Iskrena sućut 
 Moje misli su s vama 
 Voljela bih da znate da sam tu za vas i u ovom najtežem razdoblju života 
 Mislim na vas u ovo teško vrijeme za sve nas 
 Nadamo se da znate kako vas grle naše misli pune ljubavi 
 Iskrena sućut za ogroman gubitak. Molimo vas znajte da smo tu za vas. 
 Iskrena sućut tebi i cijeloj obitelji. Tvoji prijatelji. 
 Uvijek će biti u našim srcima i mislima.  
 Suosjećam s Vašim nenadoknadivim gubitkom.  
 Molim za dušu dragog... i suosjećam Vašu bol. 
 Osjećam tugu zbog odlaska poštovanog/poštovane.... 



 Moje misli su u ovom trenutku s Vama. Molim za dušu.... 
 Iako je tuga prevelika, molim da duša (ime pokojnika) nađe mir i spokoj. 
 Ako Vam moja ljubav i misli u tuzi mogu pomoći, one su s Vama.  

Pogođeni tugom izražavamo duboku sućut zbog gubitka Vašeg dragog (ime 
pokojnika ili srodstvo). S vjerom u vječni život želimo Vam osnažiti nadu da odlazak 
nije kraj puta, nego ulazak u svjetlost koja sjedinjuje. 

Vaš je život i sada obogaćen životom (ime pokojnika ili srodstvo). Suze koje teku 
ispraćaju dušu u novi svijet gdje ćemo se opet jednom susresti. 

Bila je čast poznavati Vašeg (ime pokojnika ili srodstvo). U našim je životima ostavio 
neizbrisiv trag. Iskreno suosjećamo u Vašoj boli. 

Posebni ljudi žive u našim srcima i kad nisu pored nas. Sjećanje nas tješi i hrabri 
nadu o postojanju nekog boljeg svijeta u vječnosti. U mislima smo s Vama... 

Teško je prihvatiti tužnu vijest. Duboko suosjećamo u Vašoj boli i želimo Vam 
ponuditi svaku pomoć koja Vam je potrebna. Od srca Vaši... 

Jako sam tužna zbog nenadoknadivog gubitka našeg dragog (ime osobe). U mom 
srcu zauvijek će imati posebno mjesto. Tiho suosjećam s Vama. 

OGLAS U DNEVNOM TISKU 

Kada je definiran termin sprovoda, uobičajeno je vijest o smrti objaviti u dnevnim 
novinama. Na taj će način još širi krug ljudi doznati nemilu činjenicu koja znači i 
poziv da se odazovu te nazoče sprovodu ili ispraćaju, osim ako u tekstu ne napišete 
drugačije. Preporučuje se objaviti i fotografiju preminulog kako biste izbjegli 
nedoumice čitatelja. Osim oglasa, u novinama možete objaviti i posljednji pozdrav 
koji može biti posve osobno intoniran, uz vlastitu poruku, citat, ulomak iz teksta ili 
poeziju. Posljednji pozdrav mogu uputiti svi koji se osjećaju ožalošćenima te žele 
javno izraziti svoju ljubav i poštovanje spram preminule osobe. 

Na dan godišnjice smrti možete objaviti sjećanje na preminulog. 

Prijedlog posljednjeg pozdrava: 

Mnogo toga htjeli smo ti reći, ali nismo stigli. Na putovanju u vječni mir prati te naša 
ljubav. 

  „A što bih jedino potomcima htio namrijeti u baštinu - bila bi VEDRINA. Kristalna 
kocka vedrine.“ Tin Ujević 

Dok mi plačemo, anđeli na nebu vesele se tvom dolasku.  

Mnogo dobrote zasadio si na ovom svijetu, a sada ćeš mirno živjeti u vječnosti. 

Prebrzo si izašao iz naših života, ali si nam ostavio divne uspomene. Hvala ti. 



Srest ćemo se opet na jednom ljepšem mjestu. 

Prijatelji su kao zvijezde, ne vidimo ih stalno ali znamo da postoje. Uvijek i zauvijek 
tvoji... 
 

Tekstovi za umrlice i posljednje pozdrave 

 Naš dragi- draga 
 Našoj voljenoj 
 Sa velikom tugom i bolom, obavještavamo rodbinu i prijatelje... 
 Zauvijek nas je napustila plemenita duša. 
 Obavještavamo rodbinu i prijatelje da je naš dragi / naša draga…(dan, mjesec, 

godina) iznenada je preminuo naš-a… 
 Prestalo je da kuca veliko i plemenito srce našeg voljenog... 
 Voljeni i jedini… 
 (dan, mjesec, godina) navršava se četrdeset dana od kada nas je napustila nikad 

neprežaljena. 
 Četrdesetodnevni pomen dragoj / dragom 
 Daćemo šestomjesečni pomen u (dan, mjesec, godina) u (časova) na groblju (ime 

groblja) 
 (dan, mjesec, godina) daćemo godišnji pomen našoj dragoj 
 (dan, mjesec, godina) navršava se godina od smrti našeg dragog...našoj dragoj... 
 Prošla je godina kako nije među nama ali je uvijek u našim srcima i mislima naš – 

naša… 
 Godina neprebola za našim – našom 
 (dan, mjesec, godina) navršava se od kako nije sa nama. 

 Hvala ti za neizbježnu brižnost i toplinu. Zauvijek ćemo se sjećati sa ljubavlju i 
poštovanjem.... 

 Ostajemo u dubokom bolu, sa sjećanjem na sve srećne godine koje smo proveli 
zajedno. 

 Posle duge i teške bolesti, s kojom se borio umro je moj voljeni suprug 
/supruga/sestra/ brat/ kum/ prijatelj i nikada prežaljeni... 

 Bio/la si najveći borac, bio/la si moje sve. I ja ne znam kako dalje bez tebe… Mnogo 
mi nedostaješ. 

 Ostaće uspomene i trag čovjeka/žene koji je zauvijek obilježio moj život. Uvijek ću te 
voljeti. 

 Otišao je divan čovjeka/žene/ kolega/ prijatelj, čiji će dragi lik, izuzetan duh i dobrota 
ostati zauvijek u nama. 

 Godine prolaze tuga i  bol ostaju. 
 Navršava se (navesti koliko) godina od kako si nas napustio, a tugu u našim srcima 

ne može vrijeme da izbriše, jer uvijek si bio dio našeg života i viečno ćeš ostati u 
našim srcima. 

 Preminuo je (dan, mjesec, godina) . Sahrana će se obaviti (dan, mjesec, godina) u 
(časova) na (ime groblja). 

   

  

 


