
 
Odlukom Gradskog vijeća Grada Ogulina proglašava se mons. dr. Mile Bogović 
biskup gospićko senjske biskupije počasnim grañaninom Grada Ogulina za 
njegovu pastirsku, duhovnu i moralnu skrb za sve grañane Grada Ogulina. 
 Posljednjih petnaest godina u životu grada Ogulina vidno su obilježeni u 
znaku pripadnosti našega grada novouspostavljenoj Gospićko-senjskoj biskupiji. 
Osoba koja je od početka do danas na čelu biskupije i koja je najzaslužnija za 
njen osnutak je mons. dr. Mile Bogović.  

Roñen u Slunju 8. siječnja 1939.godine. Teologiju je studirao u Pazinu i 
Zagrebu, a crkvenu povijest na sveučilištu «Gregoriana» u Rimu. Ondje je 
doktorirao 1971.obranivši tezu "Katolička Crkva i pravoslavlje u Dalmaciji za 
vrijeme mletačke vladavine" . 
Još kao mladić odrastajući u kordunskom Cerovcu u vremenu Drugog svjetskog 
rata, rano je osjetio patnje hrvatskog naroda, jer su mu pobjednici na kraju rata 
ubili oca, nakon čega je odrastao uz svoju majku koja mu je usadila vjeru. 
Osobno se uvjerio u sve patnje, traume i tegobe hrvatskog čovjeka, a svećenički 
poziv dodatno ga je moralno profilirao i usmjerio prema izučavanju povijesti.  

Bio je nadbiskupski tajnik, profesor crkvene povijesti na Teologiji u Rijeci, 
predavao je kolegij Hrvatski rani srednji vijek na Filozofskom fakultetu u Rijeci, 
a na Visokoj učiteljskoj školi u Gospiću Povijest Hrvata. Bio je  generalni vikar 
Riječko-senjske nadbiskupije, upravitelj Sakralne baštine u Senju, a 1999. 
imenovan je pomoćnim riječko-senjskim biskupom sa sjedištem u Gospiću, da 
bi 25. svibnja 2000.godine postao prvi gospićko-senjski biskup. Unutar Hrvatske 
biskupske konferencije vodio je  Biskupsku Komisiju za laike, a sada je 
predsjednik Komisije za hrvatski martirologij.  

 Kao produktivni povjesničar i spisatelj, biskup Bogović u brojim je 
znanstvenim člancima pojasnio crkvenu i nacionalnu povijest ogulinskog kraja, 
a posebno knjigom „Modruška ili Krbavska biskupija“. U njoj se bavi 
nastankom biskupijskog središta Modruša, sakralnim objektima u 
srednjovjekovnom Modrušu kao i crkvama u ogulinskoj župi. Biskup je česti i 
marni suradnik Matice hrvatske ogranka Ogulin kao i Katedre Čakavskog sabora 
Modruše s kojima surañuje kod pripreme i predstavljanja njihovih brojnih 
izdanja koji opisuju povijest ogulinskog kraja.  

Biskup Bogović često posjećuje Ogulin, razgovara sa vodećim ljudima Grada o 
važnim gradskim i crkvenim projektima, u sklopu redovitih vizitacija upoznao 
se sa svim segmentima funkcioniranja ove lokalne zajednice i njene povezanosti 
s crkvom. Veliku je brigu poklanjao ogulinskom kraju, sudjelujući u važnim 
gradskim dogañanjima. 

 



Posebnu zahvalnost biskupu možemo iskazati što je svih 15 posljednjih godina u 
Ogulinu redovito predslavio misna slavlja na Uskrsni ponedjeljak kao i blagdan 
Stjepanje, ali i proštenje Gospi od Utjehe u Trošmariji.  
 
 Zaključno, povijest Ogulina s početka novog tisućljeća neizostavno je 
vezana za novouspostavljenu biskupiju, a time i njenog prvog i jedinog biskupa 
kome ovim priznanjem želimo izraziti zahvalnost za njegovu pastirsku, duhovnu 
i moralnu skrb za sve grañane Grada Ogulina. 
 

 
 
 


