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o. Ivon (Ivan) ĆUk, rođen je 11. veljače 1923. 
u muću gornjem kod splita. U sjemenište franje-
vaca konventualaca primljen je 1935. godine, a za 
svećenika je zaređen 12. ožujka 1950. u Zagrebu. 
kao mladi svećenik djeluje u Zagrebu, dornavi kod 
ptuja i puli. od 1961. do 1968. obavlja službu tajni-
ka provincije u Zagrebu.

godine 1962. pokreće i dugo godina uređuje 
“glasnik sv. antuna padovanskoga” (današnji “ve-
ritas”). nakon jedanaest godina odlazi u Šibenik, 
a odatle u rim, gdje proučava djelo maksimilijana 
kolbea. vraća se u Šibenik, gdje vrši službu gvar-
dijana samostana sv. Frane. lstovremeno obav-
lja službu definitora provincije i člana Uredničkog 
vijeća “veritasa”.

osim plodnoga uredničkog rada u “veritasu”, o. 
lvon objavljuje brojne knjige vjerskog sadržaja. os-
tavio je za sobom desetak vrlo čitanih i zapaženih 
izdanja.

Uslijed češćih pobolijevanja na srcu, podvrg-
nuo se operaciji na zagrebačkoj klinici rebro. na-
kon nekoliko dana podlegao je i umro u Zagrebu, 1. 
siječnja 1983. pokopan je na mirogoju, 7. siječnja 
1983., u prisutnosti brojnog mnoštva, pogreb je vo-
dio zagrebački nadbiskup kardinal Franjo kuharić.



Hvala ti što si sav svoj život podijelio i odživio 
s nama u zajednici hrvatskih franjevaca konven-
tualaca, što si Ijubio i revnovao za svoju provin-
ciju, što si bio redovnik i svećenik. Hvala ti za sav 
neumorni svećenički rad, za svaku izgovorenu i 
napisanu riječ. Hvala ti što si s uvjerenjem i pono-
som Ijubio svoj Franjevački red, svoju Hrvatsku 
domovinu, svoju rimokatoličku Crkvu, svoga Boga 
- lsusa krista. Hvala ti što si svoje ideale uvijek znao 
pretpostaviti svim Ijudskim slabostima, pa i onima 
koje si doživljavao baš u svojoj najužoj zajednici i u 
svojoj Crkvi. Hvala ti što si bio pošten čovjek.

(Iz oproštajnog slova
o. Nikole M. Roščića)

Pamtimo dobro kako si nas ostavio točno na prvi 
dan godine 1983. Prohujale godine nisu nataložile 
prašinu na naše sjećanje...


