AKTAUALNI DUSZPASTERZE PARAFII
Parafia św. Jakuba Apostoła – Medziugorje
Proboszcz:
o. Marinko Sakota, OFM ur. w Citluku 12 lipca1968 r. Szkołę podstawową
i I klasę szkoły średniej ukończył w Citluku. Następnie idąc za głosem
powołania udał się do seminarium franciszkańskiego w Visoko, gdzie
ukończył II klasę, zaś III i IV klasę ukończył w Dubrowniku. Tam również
zdał maturę. 15 lipca 1987 w Humacu przywdział habit franciszkański i tu
przez rok przebywał w Nowicjacie. W latach 1988-1989 służył w wojsku.
Studia filozoficzne i teologiczne rozpoczął w Sarajewie (1989-1990),
kontynuował w Zagrzebiu na Uniwersytecie Jezuickim (1990-1992), a
ukończył w Fuldzie (1992-1995). Śluby wieczyste złożył w 1993 r. w
Sirokim Brijegu. Śluby diakonatu złożył w Zagrzebiu 10 lutego 1996, a święcenia kapłańskie
przyjął w Frohnleiten 13 lipca 1996 r.
Następnie w latach (1996-1997) służył w klasztorze franciszkańskim w Innsbrucku, po czym
we Frohnleiten (1997-1998) i Augsburgu (1998-2000). W latach 2000-2003 był kapelanem w
Mostarze, później proboszczem w Gradnici, a od 2010 służył jako wikariusz w Medziugorju.
Po śmierci o. Petera Vlasicia, od listopada 2012r. pełni posługę proboszcza w parafii
Medziugorje.

Wikariusze:

O. Viktor Kosir OFM, ur. 16.02.1938 r. w Uzarići, gdzie ukończył szkołę
podstawową. Do gimnazjum uczęszczał w Splicie i Visoko. Habit franciszkański
przywdział 14.07.1957 r. Teologię studiował w Sarajewie i Lublanie (Słowenia).
Święcenia kapłańskie przyjął 02.05.1965 r. Jako katecheta służył w Mostarze,
a jako proboszcz w Vitinie, Posušju, Posuškom, Gracu i Širokim Brijegu
oraz dwukrotnie był wikariuszem w Medziugorju. Od 1994 r. pracuje w Medziugorju,
oddając się służbie sakramentu pojednania.

O. Svetozar Kraljević OFM, ur. 14.09.1951. w Kočerinie niedaleko Širokiego Brijegu.
Do szkoły podstawowej uczęszczał w Kočerinie, do seminarium w Splicie, do nowicjatu
w Humacu, do wojska w Zrenjan i Prištini. Teologię studiował w Sarajewie, Zagrzebiu
i Washingtonie DC (USA). Święcenia kapłańskie przyjął w Chicago (USA) 1977 r.
Jako kapłan służył w USA (Milwaukee, New York), a później w Humcu, Konjicu,
Mostarze i Širokim Brijegu. W Medziugorju jest od 1997 r.

O. Karlo Lovrić urodził się 2.02.1941 r. w Uzarici, gdzie uczęszczał do szkoły
Niższe gimnazjum ukończył w Širokim Brijegu. W 1957 r. wstąpił
naukę w gimnazjum klasycznym w Sinju, które ukończył
gdzie zdał egzamin maturalny. Po odbyciu służby wojskowej
przywdział
nowicjatu w Humcu w 1963 r. Studia filozoficzne
w Visoko, kontynuował w Sarajewie, a ukończył w Königstein
nad Menem, gdzie otrzymał święcenia kapłańskie 29.06.1969 r.
W latach 1969–1971 był pomocnikiem duchowym w Humcu/ Ljubuški. Potem służył
Chorwackiej Misji Katolickiej w Zürichu, a w latach 1972-1980 założył i prowadził
Chorwacką Misję Katolicką w St. Gallen w Szwajcarii. Przez dwa lata był proboszczem
w Širokim Brijegu (1980-1982) i ponownie przebywał w Szwajcarii na różnych Misjach
aż do 2005r. Do Medziugorja przybył w połowie maja 2005 r., gdzie służy jako
pomocnik duchowy.

o. Danko Perutina, OFM – ur. w 1970 r. w Sarajewie. Po ukończeniu szkoły średniej
wstąpił do franciszkanów w prowincji Hercegowina. Po roku nowicjatu podjął studia
teologiczne w Zagrzebiu. Święcenia kapłańskie otrzymał w 1999 r. w Norval w Kanadzie.
Pracował jako wychowawca w seminarium w Humcu (1999-2001), potem sprawował
posługę duszpasterską w Medziugorju, a od X 2002 r. do VI 2005 r. studiował mariologię
na Papieskim Uniwersytecie Teologicznym „Marianum” w Rzymie, tam też obronił
pracę magisterską na temat; „Matka Boża w wychowaniu intelektualnym i duchowym”.
Był zastępcą mistrza nowicjatu oraz prowadził postulat. Od sierpnia 2007 jest
wikariuszem w parafii Medziugorje.
O. Tomislav Pervan ur. 8.11.1946r. w Čitluku. Ośmioletnią szkołę podstawową
ukończył w Čitluku, gimnazjum franciszkańskie i seminarium w Visoko (Bośnia),
maturę zdał w 1964r. Habit franciszkański założył w tym samym roku. Odbył studia
filozoficzno-teologiczne na Teologii Franciszkańskiej w Sarajewie i w Schwarzu
(Austria). Święcenia kapłańskie otrzymał w Austrii 21.11.1969r. W latach 1970-1972
był katechetą i wychowawcą młodych franciszkanów w Humcu. Na studia podyplomowe
uczęszczał w Niemczech i Austrii, a doktorat z teologii obronił w 1976r.
na Uniwersytecie w Grazu (Austria). W latach 1977-1982 był wychowawcą młodych
franciszkanów, katechetą i wikariuszem w Humcu (Ljubuški), w latach 1982-1988 był
proboszczem w Medziugorju. Od 1988r. był odpowiedzialny w Mostarze za formację
i wychowanie młodych franciszkanów. Od 1990r. pełnił funkcję wikariusza
prowincjalnego, a w latach 1994-2001 prowincjała franciszkanów w Hercegowinie.
W Medziugorju służy ponownie od maja 2003r.

o. Slaven Brekalo, OFM ur. w 1978 r. u Mostarze. Habit franciszkański przywdział
15 lipca 2003 r. w klasztorze św. Antoniego w Humcu. Teologię ukończył na Katolickim
Wydziale Teologicznym w Zagrzebiu. Śluby wieczyste złożył 21.09.2008 r. w parafii
św. Franciszka w Bukovici (Tomislavgrad). Świecenia kapłańskie przyjął w święto
św. Piotra i Pawła w Mostarze. W Medziugorju służy jako wikariusz.

Brat zakonny:
Josip Marija Katalinić OFM ur. 22.11.1952r. w Pepelani niedaleko Viroviticy,
gdzie ukończył szkołę podstawową. Do nowicjatu zakonu franciszkańskiego wstąpił
w 1989r. w Humcu tam też 17 września 1994r. złożył śluby wieczyste.
Służył w klasztorach franciszkańskich w Mostarze i w Szirokim Brijegu.
Od lipca 2002r. służy w Medziugorju.

