Kapłani
Kapłani pełniący posługę w parafii św. Jakuba w Medziugorju:
Od początku objawień, 24.06.1981r.
o. Jozo Zovko – ur. 19.03.1941r. w Uzarići, par. Široki Brijeg. Sześć miesięcy przed
rozpoczęciem objawień został proboszczem w Medziugorju. Tego dnia był nieobecny w
parafii gdyż prowadził rekolekcje w Zagrzebiu. Przez władze komunistyczne aresztowany
17.08.81r. i skazany na trzy i pół roku więzienia w Foca. Zwolniony po osiemnastu
miesiącach pod wpływem nacisków prasy zachodniej, głównie włoskiej. Po uwolnieniu był
proboszczem w Tihaljinie, przeorem w Širokim Brijegu. Założył Fundację Medunarodno
Kumstwo djetetu Herceg-Bosne dla sierot wojny z 1991r. i apostolat modlitewny Nawiedzenie
św. Elżbiety, o randze międzynarodowej. Wybudował Instytut Świętej Rodziny.

o. Tomislav Vlasić – ur. 16.01.1942r. w Sovići. Od sierpnia 1981-1984, pełnił funkcję
administratora parafii po uwięzieniu o. Jozo Zovko i przed objęciem parafii jako proboszcz
przez o. Tomislava Pervana. Wcześniej pracował w Čaplinie i uważał, że nie potrzebuje do
swojej wiary objawień Matki Bożej. Matka Boża wybrała go na przewodnika grupy
modlitewnej, która z Jej woli powstała w parafii i trwała przez cztery lata. Później był w
Vittinie i we Włoszech, gdzie przeniósł się na stałe i przyjął obywatelstwo włoskie.

o. Slavko Barbarić – ur. 11.03.1946r. w Dragićini. Doktor pedagogiki religijnej i
psychoterapii. Od stycznia 1982r. przeniesiony do Medziugorja, gdzie pełnił opiekę nad
pielgrzymami razem z o. Tomislavem, przybliżając im orędzia Królowej Pokoju. Został przez
Matkę Bożą wybrany na „kronikarza” wydarzeń, które skrzętnie notował. Żyjąc orędziami
tworzył dzieła, które były potrzebą czasu, tak jak: Wioska Matki, Ogród św. Franciszka,
Fundacje dla studentów, rekolekcje: dla kapłanów, post i modlitwa. Opiekował się
wspólnotami, widzącymi, młodzieżą przyjeżdżającą na Festiwal i Nowy Rok. Miał obietnicę,
że zostanie w Medziugorju do końca objawień. Zmarł 24.11.2000r. na Kriżevcu, po
odprawieniu parafialnej drogi krzyżowej. Został pochowany na cmentarzu w Medziugorju za
kościołem, w ten sposób cały czas jest obecny.

o. Peter Ljubicić – ur. xx.xx. 1946r. w Prisoje. Od 1984r. do 1995r. pracował w
Medziugorju. Został wybrany przez Mirjanę do ogłoszenia światu 10. tajemnic dotyczących
przyszłości świata, które jej powierzyła Matka Boża.

o. Ljudevit Rupcić – ur. 1920 w Hardomilju. Popularnie zwany Trybun Medziugorski, gdyż
od samego początku, jako profesor nauk biblijnych uwierzył w objawienia Matki Bożej i był
ich obrońcom. Był rzetelnie analizującym mózgiem i filarem wydarzeń w Medziugorju.
Ostatnie 22. lata swojego życia darował Matce Bożej i Medziugorju. Był aresztowany przez
komunistów w latach 1945-1947, i 1952-1956. Przełożył na j.chorwacki Biblię. Zmarł
25.06.2003r. w 22 rocznicę Objawień.

o. Ljubo Kurtović – ur. 07.01.1969r. w Mostarze. Od sierpnia 2000r. – do 2007r. pracował
w Medziugorju. Po śmierci o. Slavko przejął w większej mierze jego obowiązki. Był on jego
mistrzem w nowicjacie.

Proboszczowie:
O. Tomislav Pervan - ur. 08.11.1946r. w Čitluku. W latach 1982-1988 był
proboszczem w Medziugorju, a od 1994-2001 prowincjałem franciszkanów
w Hercegowinie. Od maja 2003r. do chwili obecnej ponownie służy w
Medziugorju.

o. Leonard Oreć = od 1988r. – 1991r. Utworzył Centrum Informacji i Towarzystwo
Przewodników. Zmarł 14.01.2002r.

o. Ivan Landeka – ur.

1954r. w Rastovači.

Od 1991r. – 2000r.

o. Ivan Sesar – ur. 07.10.1967r. w Rujnie. Od 2000r. – 2001r. i od 2005r. – 2007r.

o. Branko Radoš - 28.03.1967 r. w Crvenici. Od 2001 – 2004r.

o. Petar Vlašić, OFM, ur. 19.07.1938 r. w Sovići-Gorici. Od 1999 r. służy jako wikariusz, a
od 2007r. jako proboszcz.

Obecni wikariusze:
O. Svetozar Kraljević - ur.14.09.1951. w Kočerinie par. Široki Brijeg. W
Medziugorju jest od 1997r. Do chwili obecnej. Jest odpowiedzialny za
Wioskę Matki.

o. Danko Perutina, – ur. w 1970 r. w Sarajewie. W parafii pracował od
03. 2001r. –10.2002 r. i od sierpnia 2007 do chwili obecnej. Przejął
obowiązki po o. Ljubo.

o. Miljenko Šteko – ur. 1969 w Tomislavgradzie. Od 2007r. jest
odpowiedzialny za Centrum Informacji „Mir” Medziugorje.

