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FRA VICKO
KAPITANOVIĆ

U

Splitu, u četvrtak, 22. listopada 2015., u 72. godini
života, 56. redovništva i 48. svećeništva preminuo je
naš fra Vicko Kapitanović.

Životopis
Fra Vicko Kapitanović rođen je 12. lipnja 1944. u župi
Ogorje od oca Jure i majke Jandre r. Čolak. Osnovnu školu završio je u Ogorju (1950.-1958.),
a Franjevačku klasičnu gimnaziju u Sinju i Zagrebu (1958.- 1963.). Filozofsko-teološki studij
pohađao je u Makarskoj (1964.-1968.).
U novicijat je stupio 9. srpnja 1960. na Visovcu gdje je položio prve jednostavne zavjete
11. srpnja 1961. godine. Svečane zavjete položio je 25. ožujka 1966. u Makarskoj. Za đakona
je zaređen 9. ožujka 1968. u Makarskoj, a red prezbiterata primio je 29. lipnja 1968. u Splitu.
Mladu misu proslavio je u župi Ogorje 30. lipnja 1968. godine.
Službe:
Rim (1969.-1974.) – Studij crkvene povijesti
Sinj (1972. – 1974.) – Profesor na Franjevačkoj klasičnoj gimnaziji
Rim (1975. – 1977.) – rad na doktorskoj disertaciji (doktorirao na sveučilištu Gregoriana
1977.)
Makarska (1977. – 1999.) – profesor na Bogosloviji
Makarska (1979. – 1985.) – rektor Bogoslovije
Makarska (1983. – 1986.) – urednik revije „Služba Božja“
Split (1999. – 2009.) – profesor na KBF-u u Splitu
Vikar Provincije – 1988. – 1991.
Definitor Provincije – 1979. – 1982.
Provincijski knjižničar i arhivar (1982. – 2015.)
Gost predavač na Antonianumu u Rimu (1987. – 1992.)
Generalni vizitator Slovenske provincije sv. Križa (1983.)
Vanjski suradnik Pedagoškog fakulteta Sveučilišta u Mostaru
Vanjski suradnik Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Splitu

fra Mile
Čirko

U

Splitu, u ponedjeljak, 8. veljače 2016., u 76. godini
života, 58. redovništva i 49. svećeništva preminuo naš
fra Mile Čirko.

Životopis
Fra Mile Čirko rođen je 15. srpnja 1940. u župi Rašeljke od
oca Stjepana i majke Mare. Nakon osnovne škole, Franjevačku
klasičnu gimnaziju pohađao je u Sinju i Zagrebu (1956. – 1961.), a filozofsko-teološki studij u
Makarskoj (1963.-1968.). U Zagrebu je studirao crkvu glazbu na Institutu za crkvenu glazbu
(1970. – 1974.).
U novicijat je stupio 7. srpnja 1958. na Visovcu gdje je položio prve jednostavne zavjete 1.
kolovoza 1959. godine. Svečane zavjete položio je 8. prosinca 1964. u Makarskoj. Za đakona
je zaređen 27. ožujka 1967. u Makarskoj, a red prezbiterata primio je 29. lipnja 1967. u Splitu.
Mladu misu proslavio je u župi Rašeljke 9. srpnja 1967. godine.
Službe:
Zagreb (1968.-1969.) – župni vikar
Sinj (1969. – 1970.) – profesor crkvene glazbe
Zagreb (1970. – 1974.) – student crkvene glazbe
Makarska (1974. – 1998.) – profesor crkvenog pjevanja
Makarska (1982. – 1985.) – gvardijan
Baška Voda (1993. – 1996.) – profesor crkvene glazbe na Franjevačkoj klasičnoj gimnaziji –
Visoko
Makarska (2004. – 2007.) – samostanski vikar
Makarska (2003.-2004.) – pastoralni suradnik u župi Bast-Baška Voda
Makarska (2003. – 2006.) – samostanski vikar i ekonom
Split-Trstenik (2008.-2016.) – voditelj crkvenog pjevanja

Različiti radovi:
Fra Andrija Dorotić (1978.), Nevest (1992.), Rukopisna i knjižna baština Franjevačke visoke
bogoslovije u Makarskoj (1993.), Kristu subličen. Život i vrline fra Ante Antića (Split - 2004. i
Rim 2006.), Kršćanska arheologija (2006.), Rimski Ilirik u odrazu kršćanske književnosti (2006.),
Povijesna vrela i pomoćne znanosti (2012.)
Fra Vicko je objavljivao radove u raznim domaćim i inozemnim časopisima, te držao
predavanja na različitim domovinskim i međunarodnim znanstvenim skupovima.
Nagrade:
1977. Počasna medalja, poklon pape Pavla VI. za doktorat
2009. Plaketa za izvanredan doprinos razvoju Sveučilišta u Splitu
2011. Splitsko-dalmatinska županija – za životno djelo
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