Božićni obiteljski blagoslov
Blagoslov počinje u 10 sati
U Prgometu
U petak, 28. prosinca 2012. u 10 sati
Bilaći, Centar i Bašići
U subotu, 29. prosinca 2012. u 10 sati
Drnasini, Papići, Nožine i Bikići
U Labinu
U četvrtak, 3. siječnja 2013. u 10 sati
Oko župne kuće
U petak, 4. siječnja 2013. u 10 sati
Ispod Labišnice, Giljanovići, Dlake i Runjići
U subotu, 5. siječnja 2013. u 10 sati
Kurtovići, Burazini, Pribudići, Zovići i Ivkovići

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 bezgrešno Srce presvete Bogorodice Marije. Amen.
Najvjernija Odvjetnice, na braniku stoj, čuvaj našu svetu vjeru i hrvatski
dom!

LABIŠNICA
Obavijesno glasilo Župe Sv. Stjepana Prgomet – Labin
Župni ured Labin, 21201 Prgomet
Tel: 021/340 190; mob: 098/198 9627
Nakladnik: Župa Sv. Stjepana – Prgomet; za nakladnika: fra Ante Vugdelija, župnik

OIB Župe Sv. Stjepana: 30106000426; Matični broj:1305590
Žiro račun Župe Sv. Stjepana: 2330003-1100336022
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Božić u Godini vjere!
Božić je prije svega obiteljski blagdan. U Godini vjere, koju slavimo, poseban je
naglasak stavljen na obitelj kao središte u kojem se događa rast vjere, kao prostor
u kojem se vjera ispovijeda i najjače svjedoči. Obitelj je, kako govori Papa,
mjesto u kojem valja neprestano produbljivati nauk Crkve kako bi svatko, a
posebno mladi naraštaj, mogao osjetiti jaku potrebu za upoznavanjem vjere te ju
mogao prenijeti budućim generacijama. Obitelj je, kako rado kažemo, osnovna
stanica društva i Crkve u malom. U našim obiteljima primili smo prva iskustva i
doživljaje života i vjere. U obitelji rastemo i u njoj učimo kročiti stazama života. I
za Isusa je obitelj mjesto odakle je on proizašao, mjesto u kojem je došao na
svijet, među ljude. U obitelji je počeo put svojega života. I zato Božićni dani na
poseban način podsjećaju na važnost obitelji kao početka života ne samo nas ljudi
nego i života Božjeg među ljudima. No ta nas činjenica također podsjeća kako i
Božji život kao i naš ne počinje bez poteškoća i problema. U Isusu je Bog sebe
učinio jednakim nama ljudima i suobličio se s nama i u teškim trenucima života.
Kristov mir koji nam dolazi njegovim rođenjem nije samo izbjegavanje svjetskih
ratova, on treba zahvatiti čitava čovjeka u svim njegovim odnosima. Taj mir znači
da čovjek može biti sasvim sporazuman sa samim sobom jer ga Bog ljubi.
Rađanjem Boga kao djeteta, čovjek može doći u suglasnost sa samim sobom. Kad
Bog postaje čovjekom, čovjek tada otkriva svoje božansko dostojanstvo koje ga
potiče da stvara mir s drugim ljudima i sa svim stvorenjem.
Nutarnji Božićni mir čovjek ostvaruje ako dopusti da se u njemu rađa Krist, jer se
u njemu tada stvara prostor pun mira koji je sam Gospodin. Kad doživimo
iskustvo nutarnjega mira tada oko sebe širimo djela ljubavi i postajemo sretni da
drugi postaju braća u ljubavi. Kad je mir u meni on se širi sam po sebi.

U miru i ljubavi sretan Božić i Novu godinu
želi vam župnik fra Ante!

Biskupova poruka i čestitka
Božić nam svake godine uvijek nanovo i neumorno ponavlja da je On prije svega
„tajna vjere“ koja nadilazi sva ljudska sjetila i spoznaje, čitavu zemlju i svemir. U
Božiću Bog osobno, u ljudskom obličju, dolazi zemlji i ljudima u susret. Božić
nije ideja ni bajka, ni (zabavni) program, nego živi susret sa živom, uskrslom
osobom Isusa Krista Sina Božjega… On dolazi i danas, dolazi trajno, dolazi
ispuniti i obogatiti potrebe i čežnje najdubljih dubina ljudskoga bića i ljudske
duše. Ono što ostaje prazno i nemirno i onda kad se sve materijalno dohvati i
sjetilno ispuni.
Čestitamo ti Božić, Isuse, Božiću što nam dolaziš da nas obraduješ osobnim
susretom sa svakim od nas. Da nas obdariš i obogatiš svojom ljubavlju
beskrajnom, nutarnjom slobodom i mirom. Što otvaraš naše ljudske, zemaljske,
privremene i smrtne horizonte, sve do Boga i neba, do uskrsa i vječnosti, u kojem
se svi prepoznajemo braćom i sestrama, zagrljeni Božjom ljubavlju. Potvrđuješ
naše ljudsko dostojanstvo, pozivaš nas i moliš da ti budemo suradnici u djelu
spasenja svijeta… Uz skrbnu ljubav Marije i Josipa ulaziš u naše obitelji i
njihove sudbine, radosti i muke. Jamčiš im svoju nazočnost i blagoslov: da se u
njima rađaju nova i sretna djeca, da rastu, zdravo se odgajaju i sazrijevaju mladi u
cjelovite i sretne osobe, sposobne graditi bolji i sretniji svijet. Daruješ nam Božju
Riječ i mudrost, hraniš nas svojom Osobom u našim crkvama i oltarima, svetim
misama i sakramentima. Sretan ti rođendan, Isuse!
Svima Vama do kojih dopire ova Božićna radosna vijest, ovo Božićno svjetlo i
pjesma, neka vam bude znak da nam Bog dolazi u susret i da nas želi susresti,
učiniti nas čestitima i sretnima, unatoč svim iskušenjima života. Želim da se ne
prestrašimo i da ne bježimo. Iziđimo mu u susret, jer nam njegovo Božićno
pismo poručuje: „Onima koji ga primiše podade moć da postanu djeca Božja...
Doista, od punine njegove svi mi primismo, i to milost na milost!“ (Iv 1,12.16)
Svima vam, braćo i sestre čestitam i želim Sretan Božić i s njime sretnu i
blagoslovljenu novu 2013. godinu!
Vaš brat u Kristu Božiću i vaš biskup + Ante

BOŽIĆNA ISPOVIJED
Za starije, bolesne i nemoćne župljane
U Labinu i Prgometu u ponedjeljak, 17. prosinca 2012. prije podne

BOGOSLUŽNI KALENDAR
BOŽIĆNO VRIJEME
U ponedjeljak, 24. prosinca 2012: 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 2012: 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 2012: Sv. Stjepan
U Prgometu, u crkvi Sv. Stjepana: misa u 11 sati
Nakon mise blagoslov s Presvetim
U četvrtak, 27. prosinca 2012: Sv. Ivan apostol i evanđelist
U Oporu, u crkvi Sv. Ante: misa u 11 sati
Nakon mise blagoslov s Presvetim
U nedjelju, 30. prosinca 2012: 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 2012: Sv. Silvestar
U Labinu, u crkvi Sv. Silvestra:
misa u 11 sati
Nakon mise blagoslov s Presvetim
U utorak, 1. siječnja 2013: 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 2013: Bogojavljenje – Tri Kralja
U Labinu, u crkvi Sv. Silvestra:
u 10 sati: sveta misa
U Prgometu, u crkvi Sv. Stjepana: u 11,30 sati: sveta misa
U nedjelju, 13. siječnja 2013: Krštenje Gospodinovo
U Labinu, u crkvi Sv. Silvestra:
misa u 10 sati
U Prgometu, u crkvi Sv. Stjepana: misa u 11,30 sati

