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MONS. DR. SC. MILE BOGOVIĆ (1939.-2020.)
Dana 19. prosinca 2020. u Respiracijskom
centru KBC Rijeka preminuo je biskup mons.
dr. sc. Mile Bogović. Riječ je o još jednoj žrtvi
epidemije Covid-19 koja je pogodila čovječanstvo.
Osnovnu školu Bogović je pohađao u Slunju, a klasičnu gimnaziju u sjemeništu u Pazinu. Teološki studij započeo je u Pazinu, a završio u Zagrebu. Od 1966. do 1971. studirao je
na Papinskom sveučilištu Gregoriana u Rimu i
postigao doktorat crkvene povijesti. Za svećenika Riječko-senjske nadbiskupije zaređen je
29. lipnja 1964., nakon čega je obavljao sljedeće dužnosti: tajnik nadbiskupa Viktora Burića,
profesor crkvene povijesti i rektor na Teologiji u Rijeci, župnik u Praputnjaku,
generalni vikar Riječko-senjske nadbiskupije i voditelj Sakralne baštine u Senju. Papa Ivan Pavao II. imenovao ga je 4. lipnja 1999. pomoćnim biskupom
Riječko-senjske nadbiskupije i dodijelio mu titulu naslovnoga biskupa Tamate.
Za sjedište mu je određen Gospić. Biskupsko ređenje mons. Bogovića slavljeno
je 29. lipnja 1999. u riječkoj katedrali sv. Vida, a njegov glavni posvetitelj bio je
riječko-senjski nadbiskup Antun Tamarut. Podjelom teritorija Riječko-senjske
nadbiskupije, 25. svibnja 2000., papa Ivan Pavao II. ustanovio je novu biskupiju sa sjedištem u Gospiću, koja je dobila ime Gospićko-senjska biskupija i ušla
u sastav Riječke crkvene pokrajine kao sufraganska biskupija. Ivan Pavao II.
istodobno je imenovao mons. Milu Bogovića prvim biskupom novoustanovljene biskupije, a ustoličenje je proslavljeno 25. srpnja 2000. u Gospiću. U Hrvatskoj biskupskoj konferenciji bio je predsjednik Komisije HBK i BK BiH za
hrvatski martirologij; član Biskupske komisije HBK za odnose s državom; član
Biskupske komisije za dijalog sa SPC: član Biskupske komisije za Hrvatski
Caritas; član Mješovite komisije Hrvatske biskupske konferencije, Hrvatske
konferencije viših redovničkih poglavara i Hrvatske unije viših redovničkih po3
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glavarica. Papa Franjo prihvatio je 4. travnja 2016. odreknuće od službe zbog
starosne dobi biskupa Mile Bogovića i za novoga gospićko-senjskog biskupa
imenovao o. Zdenka Križića. Ujedno je mons. Bogovića imenovao apostolskim administratorom Gospićko-senjske biskupije do dana biskupskog ređenja
mons. Križića 25. svibnja 2016.
Biskup Bogović zaslužno je ime za rad Visoke bogoslovne škole u Rijeci
od početka sedamdesetih do konca devedesetih godina 20. st. Na toj je ustanovi od 1971. bio profesor crkvene povijesti, a od 1974. i rektor. Organiziravši
više znanstvenih simpozija i objavom radova ukazao je na važnost crkvene
povijesti i inkulturacije. U kontekstu hrvatske crkvene historiografije Bogović
je izdavanjem svoje doktorske radnje 1982. dao važan doprinos poznavanju
katoličko-pravoslavnih odnosa u Dalmaciji za vrijeme Venecije (Katolička Crkva i pravoslavlje u Dalmaciji za vrijeme mletačke vladavine). No najveći je
prilog Bogović dao historiografiji prostora Riječke metropolije. Uistinu velik
je njegov doprinos poznavanju crkvene prošlosti na području Gospićko-senjske
i Riječke nadbiskupije. Još 1988. godine uredio je zbornik radova Krbavska
biskupija u srednjem vijeku s istoimena skupa održanog dvije godine ranije.
Spomenica Visoko školstvo na području riječko-senjske metropolije izdana
1999. nadilazi važnost povijesti obrazovnih crkvenih ustanova i nezaobilazan
je izvor za proučavanje crkvene povijesti ovoga prostora u 19. i 20. st. Od fundamentalnog je značenja za našu crkvenu historiografiju bilo izdavanje 2003.
izvješća ad limina senjsko-modruških ili krbavskih biskupa (Senjsko-modruška
ili Krbavska biskupija. Izvješća biskupa Svetoj Stolici (1602. - 1919.). Uvodna
studija i znanstvena oprema izvješća, temeljni su Bogovićev doprinos crkvenoj
historiografiji ovoga područja Hrvatske.
U sjećanje na pok. biskupa Bogovića objavljujemo rad koji je uputio časopisu dva mjeseca prije smrti.
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