
„Ja sam uskrsnuće i život, govori Gospodin; tko u mene vjeruje, neće umrijeti nikada! “ (Iv 11, 25-26)

Od Boga Oca Svemogućega, koji ga je  uskrsnućem Sina svojega obilježio, pozvan je u vječnost 21. prosinca 2019. god. u Virovitici

nakon teške bolesti okrijepljen svetim sakramentima u 47. godini života i 22. godini svećeništva.

Pokojni vlč. Krunoslav rođenje 3. siječnja 1973. godine u Varaždinu, župa Jalžabet. Za svećenika je  zaređen 28. lipnja 1998. godine u 
Varaždinu. Nakon kapelanske službe u župi Pitomača (1998. -  2000.), djelovao je kao župnik u Župi blaženog Alojzija Stepinca u 

Koprivnici do 2017. godine kada je  zbog bolesti razriješen službe, a kasnije 2019. godine i umirovljen.

Sveta misa zadušnica biti će u ponedjeljak, 23. prosinca u 13 sati u župnoj crkvi sv. Elizabete Ugarske u Jalžabetu,
a sprovodni obredi bit će nakon mise na mjesnom groblju u Jalžabetu.

Pokoj vječni daruj mu, Gospodine!
Varaždinska biskupija, župe: Jalžabet, Pitomača i BI. Alojzije Stepinac -  Koprivnica 

majka Đurđica, brat Anđelko s obitelji, rodbina i prijatelji.

vlč. Krunoslav Pačalat
umirovljeni svećenik Varaždinske biskupije
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