Božićni obiteljski blagoslov
U Prgometu
U petak, 28. prosinca 2018. u 10 sati
Centar, Bilaći i Put Sela
U subota, 29. prosinca 2018. u 10 sati
Papići, Drnasini, Nožine i Bikići
U Labinu
U četvrtak, 3. siječnja 2019. u 10 sati
Ispod Labišnice, Giljanovići, Dlake i Runjići
U petak, 4. siječnja 2019. u 10 sati
Kurtovići, Burazini, Pribudići, Zovići i Ivkovići
U subotu, 5. siječnja 2019. u 10 sati
Oko župne kuće

Ispovijest vjere Hrvata katolika
Čvrsto vjerujem u Boga Oca i Sina i Duha Svetoga. Životom želim
potvrditi svoj krsni savez s Bogom i tako obnoviti sveti pradjedovski
zavjet vjere u Isusa Krista i vjernosti Katoličkoj Crkvi. Svoju odluku
polažem u Bezgrješno Srce presvete Bogorodice Marije. Amen.
Najvjernija Odvjetnice, na braniku stoj, čuvaj našu svetu vjeru i hrvatski
dom!
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Božje rađanje!
Božić nam je Božić samo ako jasno otkrijemo gdje se to Bog rađa i ako
pohitimo k njemu kako bi se njegovo rođenje očitovalo i nama i u nama. A
ono se očituje u iskrenosti kršćanskoga života, u pozornosti prema
kršćanskim vrijednostima, u neposrednosti zajedništva s njime. Za Božić i
mi poput pastira, koji su u noći ovoga svijeta kojim dominiraju moćnici
imali oči za Božje svjetlo, prepoznajmo u novorođenčetu u jaslama svoga
Spasitelja. Nakon ovog milosnog događaja ne zatvarajmo više oči i ne
dopustimo da nam ih ljudi zatvore, nego ih držimo otvorenima u
jednostavnosti duše i čistoći srca koje ga s ljubavlju prihvaća. Poput
pastira koji su imali sluha za govor anđela, za unutarnje poticaje u duši, ne
zatvarajmo ni mi više svoje uši nego primajmo Božju riječ i dajmo se
poučiti o znakovima Spasiteljeve prisutnosti i o svetom mjestu njegova
rođenja i boravka. Dok slavimo rođenje Sina Božjega u našem ljudskom
obličju, otkrijmo cijelome svijetu gdje i kako se Bog rađa za nas i u našem
obličju svjedočeći kako se rodio u nama i kako je postao pokretačka snaga
našega življenja. Svojim neporočnim životom objavimo svijetu njegovu
prisutnost, te istaknimo kako je ljudski život sveto mjesto Božjeg rođenja.
Budimo primjer svima da vide da nam je njegova prisutnost ispunila dušu
najsvetijim osjećajima, te ih čuvajmo i podržavajmo, štitimo i njegujmo,
kako nam Božić ne bi bio samo izvanjska proslava, nego duhovna proslava
naše proslavljene ljudskosti, kako nam ne bio samo zemaljski obred i
običaj, nego kako bi nas svojim milosnim darom dovela do onog nebeskog
Betlehema u kojemu ćemo se mi konačno roditi za nebo i svoga Oca
slaviti u kući njegovoj.
Sretan Božić i blagoslovljenu Novu godinu želi vam župnik fra Ante

PORUKA I ČESTITKA OCA BISKUPA
Anđeli su navijestili pastirima: Rodio vam se Spasitelj, Krist Gospodin! Pošli su
ga tražiti i našli ga u spilji, položenog u jasle, na slamici. Opjevat će to mnoge
naše božićne pjesme. U njima je ispjevano otajstvo Božića.
Rođenjem u jaslicama Isus svojom poniznošću želi osvijestiti čovjeka, spasiti ga
od ispraznosti i laži kojima je sklon. Želi mu pokazati da je sam Bog postao
maleno bespomoćno dijete potrebno skrbi svojih roditelja, slabašan i ranjiv,
potrebit ljubavi i pomoći drugoga. On koji ničim nije uvjetovan, ograničen, sebe
je učinio slabim, uvjetovanim i ograničenim.
Što je moglo "natjerati" Svemogućeg da se toliko ponizi? Zašto je izabrao takav
put spasenja čovjeka? Zašto nije upotrijebio svoju svemoć, nego ju je odložio,
pred čovjekom skrio?
Samo je jedan odgovor na sva ta pitanja. Bog toliko voli čovjeka, toliko mu se
želi približiti, toliko ga želi spasiti da postaje jedan od nas. Rodio se Bog i
Čovjek usred štalice da nam pokaže svu svoju ljubav i koliko želi biti s nama.
Božić nam tako šalje svoju poruku poniznosti, spasenja i Božje ljubavi.
Novorođeni Božji Sine, daruj nam milost da od tebe učimo ljubiti jedni druge,
daruj nam vrlinu poniznosti da se znamo brinuti jedni za druge. Otvori nam oči
duše da te slijedimo kao svoga jedinog Spasitelja i jedino ispunjenje svih naših
traženja.
Svim vjernicima Šibenske biskupije, svakom čovjeku dobre volje želim taj susret
sa Spasiteljem svijeta, da ovoga Božića u blizini jaslica prepoznamo poruke
ljubavi i dobrote Božje koja nas jedina može učiniti istinski sretnima i
ispunjenima u poniznosti srca.
Neka radost Božića ponese i bude izvorom trajnih nadahnuća za svjedočenje
vjere u Krista Spasitelja cijelog svijeta, svake kršćanske obitelji i svakog čovjeka.
Čestit vam Božić, puno ljubavi, poniznosti i dobrote jednih za druge od Krista
Spasitelja. Svakom milosti ispunjenu Novu 2019. godinu, u ime svih svećenika,
redovnika i redovnica, biskupa u miru mons. Ante Ivasa,
želi vam Tomislav Rogić, biskup šibenski

BOŽIĆNA ISPOVIJED
U nedjelju, 16. i 23. 12. 2018. u Labinu u 9,30 sati; u Prgometu u 11 sati
Za starije, bolesne i nemoćne župljane
U Labinu i Prgometu u petak, 21. prosinca 2018. prije podne

BOGOSLUŽNI KALENDAR
BOŽIĆNO VRIJEME
U ponedjeljak, 24. prosinca 2018: Badnjak
U Labinu, u crkvi Sv. Silvestra:
misa polnoćka u 24 sata
U Prgometu, u crkvi Sv. Stjepana: misa polnoćka u 24 sata
U utorak, 25. prosinca 2018: Božić
U Labinu, u crkvi Sv. Silvestra:
misa u 10 sati
U Prgometu, u crkvi Sv. Stjepana: misa u 11,30 sati
U srijedu, 26. prosinca 2018: Sv. Stjepan
U Prgometu, u crkvi Sv. Stjepana: misa u 11 sati
Nakon mise blagoslov s Presvetim
U četvrtak, 27. prosinca 2018: Sv. Ivan, ap. i ev.
U Oporu, u crkvi Sv. Ante: misa u 11 sati
Nakon mise blagoslov s Presvetim
U nedjelju, 30. prosinca 2018: Sveta Obitelj
U Labinu, u crkvi Sv. Silvestra:
misa u 10 sati
U Prgometu, u crkvi Sv. Stjepana: misa u 11,30 sati
U ponedjeljak, 31. prosinca 2018: Sv. Silvestar
U Labinu, u crkvi Sv. Silvestra:
misa u 11 sati
Nakon mise blagoslov s Presvetim
U utorak, 1. siječnja 2019: Marija Bogorodica – Dan mira
U Labinu, u crkvi Sv. Silvestra:
misa u 10 sati
Nakon mise blagoslov s Presvetim
U Prgometu, u crkvi Sv. Stjepana: misa u 11,30 sati
Nakon mise blagoslov s Presvetim
U nedjelju, 6. siječnja 2019: Bogojavljenje – Tri Kralja
U Labinu, u crkvi Sv. Silvestra:
misa u 10 sati
U Prgometu, u crkvi Sv. Stjepana: misa u 11,30 sati
U nedjelju, 13. siječnja 2019: Krštenje Gospodinovo
U Labinu, u crkvi Sv. Silvestra:
misa u 10 sati
U Prgometu, u crkvi Sv. Stjepana: misa u 11,30 sati

