Božićni obiteljski blagoslov
U Prgometu
U srijedu, 28. prosinca 2016. u 10 sati
Centar, Bilaći i Put Sela
U četvrtak, 29. prosinca 2016. u 10 sati
Papići, Drnasini, Nožine i Bikići
U Labinu
U utorak, 3. siječnja 2017. u 10 sati
Ispod Labišnice, Giljanovići, Dlake i Runjići
U srijedu, 4. siječnja 2017. u 10 sati
Kurtovići, Burazini, Pribudići, Zovići i Ivkovići
U četvrtak, 5. siječnja 2017. 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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Susresti se s Isusom!
U Isusovu susretu s ljudima događaju se ozdravljenje i preobrazbe,
otkupljenje i oslobođenje, očovječenje i uskrsnuće. U svakom susretu
postaje vidljivo i nešto od onoga što je tajna Božića i Uskrsa, da nam
Isusova blizina omogućuje novi život i novo zajedništvo. Tajna Božića ne
otkriva nam se u razmišljanju za pisaćim stolom, nego jedino ako smo
otvoreni za susret koji nam dariva Bog.
Božić nas svake godine poziva da jedni druge susretnemo na nov način.
Susret s božanskim djetetom u jaslama treba nas osposobiti da intenzivnije
doživljavamo susrete s ljudima u našoj okolini i susret s anđelom i s
Bogom na nov način.
Na Božić ne slavimo samo Božje očovječenje nego nas evanđelist Luka
poziva da sami postanemo čovjekom upuštajući se u susrete s božanskim
djetetom, s anđelom, s pastirima, s Marijom i Josipom. U susretu s
Kristom možemo postati čovjek kakvog je Bog htio i oblikovao. Cilj svih
susreta koje oko Božića možemo iskusiti jest da se u nama rodi Krist.
Ondje gdje se Krist u nama rodi, dolazimo u dodir s neiskrivljenom i
izvornom slikom Boga u nama. Ondje gdje se Krist u nama rodi, uistinu
postajemo ljudi božanske milosti i božanskog sviđanja, njegovi miljenici.
Želim vam da se na Božić na nov način susretnete s božanskim djetetom u
jaslama. Neka se nakon tog susreta svi drugi susreti preobraze sjajem
Božića, da u tim susretima iznova zasja tajna ljubavi Boga, koji je postao
čovjekom, ljubavi koja otvara naša srca za druge i međusobno nas
sjedinjuje.
Sretan Božić i blagoslovljenu novu 2017. godinu želi vam župnik fra Ante

GODINA OČINSTVA
Dragi muževi i očevi!
Dati se za druge i ljubiti najdublji je smisao očinstva. Zato, nasljedujući Krista,
pobjednika nad smrću i grijehom, ljubite svoju ženu i djecu kao što je On ljubio i
ljubi svoju Crkvu. Kako biste u tome uspjeli, potrebno je donijeti čvrstu odluku
koju će neki od vas željeti i potpisati. Nadahnjujte se pritom primjerom sv. Josipa
i drugih svetih očeva koje Crkva stavlja za uzor. U tome se možete umoriti, ali ne
možete odustati. Imajte na umu da Krist k sebi zove umorne i opterećene nudeći
im odmor (usp. Mt 11,28). Stoga kad se umorite, nađite odmorište u Presvetom
Srcu Isusovu. Posvetite mu sebe i svoje obitelji te redovito obnavljate tu posvetu
kako bi se vaša obitelj mogla othrvati napastima i kušnjama te kako bi sve više
nalikovala Svetoj obitelji Isusa, Marije i Josipa. Neka se po radosnom življenju
vašega očiskog poslanja Isus nastani među vama kako bi u vašim obiteljima
zavladali ljubav, radost i mir koje samo Gospodin može dati. Po snazi Duha
Svetoga budite autentični svjedoci Kristove ljubavi i neustrašivo širite to ozračje
u Crkvi i društvu kao stvarni subjekti nove evangelizacije.
Zazivajući na vas Božji blagoslov, sve vas, dragi muževi i očevi, preporučam
zagovoru sv. Josipa koji, kao što je čuvao Otkupitelja i njegovu majku Mariju,
neka čuva vas i vaše najdraže i cijelu nam domovinu Hrvatsku! (Mons. Mate
Uzinić, dubrovački biskup – predsjednik Vijeća HBK za život i obitelj)

Molitva oca
Vječni Oče, ti koji si izvor svakoga očinstva na nebu i na zemlji, podari mi mudro
očinsko srce kako bih u ljubavi i primjerenoj stezi, zajedno sa suprugom, podizao
i odgajao svoju djecu. Pomozi mi da po uzoru na tvoje milosrđe, budem spor na
ljutnju i velikodušan u praštanju, te tako svoje tjelsno očinstvo svednevice
bogatim Duhom koji od tebe dolazi, osobito milosnim darom blagosti i
razumijevanja. Udijeli mi milost vjerodostojnoga svjedočenja kršćanskih
kreposti, u prvom redu vjere, nade i ljubavi, kako bih kao muž i otac bio pouzdan
oslonac svima s kojima dijelim radosti i brige životnog hoda u Crkvi i društvu.
Po Kristu Gospodinu našemu. Amen.

BOŽIĆNA ISPOVIJED
U nedjelju, 18. 12. 2016. u Labinu u 9,30 sati; u Prgometu u 11 sati
Za starije, bolesne i nemoćne župljane
U Labinu i Prgometu u ponedjeljak, 19. prosinca 2016. prije podne

BOGOSLUŽNI KALENDAR
BOŽIĆNO VRIJEME
U subotu, 24. prosinca 2016: Badnjak
U Labinu, u crkvi Sv. Silvestra:
misa polnoćka u 24 sata
U Prgometu, u crkvi Sv. Stjepana: misa polnoćka u 24 sata
U nedjelju, 25. prosinca 2016: Božić
U Labinu, u crkvi Sv. Silvestra:
misa u 10 sati
U Prgometu, u crkvi Sv. Stjepana: misa u 11,30 sati
U ponedjeljak, 26. prosinca 2016: Sv. Stjepan
U Prgometu, u crkvi Sv. Stjepana: misa u 11 sati
Nakon mise blagoslov s Presvetim
U utorak, 27. prosinca 2016: Sv. Ivan, ap. i ev.
U Oporu, u crkvi Sv. Ante: misa u 11 sati
Nakon mise blagoslov s Presvetim
U petak, 30. prosinca 2016: Sv. Obitelj Isusa, Marije i Josipa
U subotu, 31. prosinca 2016: Sv. Silvestar
U Labinu, u crkvi Sv. Silvestra:
misa u 11 sati
Nakon mise blagoslov s Presvetim
U nedjelju, 1. siječnja 2017: 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 petak, 6. siječnja 2017: 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, 8. siječnja 2017: Krštenje Gospodinovo
U Labinu, u crkvi Sv. Silvestra:
misa u 10 sati
U Prgometu, u crkvi Sv. Stjepana: misa u 11,30 sati

