Boţićni obiteljski blagoslov
U Prgometu
U ĉetvrtak, 28. prosinca 2017. u 10 sati
Centar, Bilaći i Put Sela
U petak, 29. prosinca 2017. u 10 sati
Papići, Drnasini, Nožine i Bikići
U Labinu
U srijedu, 3. sijeĉnja 2018. u 10 sati
Ispod Labišnice, Giljanovići, Dlake i Runjići
U ĉetvrtak, 4. sijeĉnja 2018. u 10 sati
Kurtovići, Burazini, Pribudići, Zovići i Ivkovići
U petak, 5. sijeĉnja 2018. 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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Bog postao čovjekom!
Božić je roĎendan najsvetijeg i najuzvišenijeg, najponiznijeg i
najljubaznijeg čovjeka koji je ikada hodao ovom suznom dolinom. Jedne
blažene noći rodio se u betlehemskoj štalici žarko očekivani, obećani
Bogočovjek – Isus Krist.
Bog se usudio postati čovjekom. Bog, koji je vječna i neizmjerna ljubav, pronašao
je načina da postane našim bratom i da ne prestane biti Bog. Bog od vječnosti
postao je čovjekom u vremenu. Uzeo je ljudsku narav, naše tijelo i našu krv. To je
velika tajna i veliko čudo Božje ljubavi.
Vječni Bog, vječna Božja Riječ, Božji Sin rodio se meĎu nama, Bog je postao
čovjekom u odreĎenom vremenu.
Bog se toliko ponizio da je sišao na zemlju, u ovu suznu dolinu, meĎu ljude kao
maleno dijete. Iz iskustva znamo da svatko voli dijete i da ono voli svakoga. Time
što je postao dijete Bog nam je htio pokazati i uvjeriti nas da nas sve neizmjerno
voli, da mu je stalo do nas, da želi naše spasenje.
Crkva, zajednica svih vjernih, radosno kliče: Navješćujem vam radosnu vijest. I
vama koji ste tjeskobni i zabrinuti, tužni i smalaksali; i vama sumnjičavima i
nepovjerljivima; i vama napetih živaca, i vama umornih ruku; i vama mladima
često smućenih pogleda, uzdrhtalih srdaca u vrevi i oluji mladosti, svima vam
javljam i jamčim radosnu vijest Bog je s nama, On je tu da od naše slabosti učini
jakost, od klonulosti ustrajnost, od nemira mir, od nesreće sreću.
Jesmo li spremni i pripravni primiti ga? Svakog Božića, pa i ovoga, Krist se želi
roditi u našem srcu, u našoj duši. Hoće li se zaista roditi? Jedno je sigurno: hoće
ako mu to dopustimo.

Porastimo ovoga Božića u svojoj ljudskosti i bratstvu, očinstvu i
majčinstvu, rodbinstvu i domoljublju, vjeri i ljubavi …
Sretan Božić i blagoslovljenu Novu godinu želi vam župnik fra Ante

GODINA MAJĈINSTVA

BOGOSLUŢNI KALENDAR

Molitva majke

BOŢIĆNO VRIJEME

Dobri Oče, slavim te i zahvaljujem ti što si me u svojoj neizmjernoj
ljubavi stvorio kao ženu. Hvala ti na tvome naumu da stvoriš muško i
žensko, da njih dvoje budu jedno kako bi odražavali ljubav Presvetoga
Trojstva. Hvala ti na sakramentu ženidbe u kojem pronalazim snagu.
Hvala ti na suprugu s kojim sam pred tobom sklopila savez ljubavi i na
koga se mogu osloniti. Hvala ti na daru biološke i duhovne plodnosti.
Hvala na daru očinstva i majčinstva po kojem raĎajući nove živote na
zemlji, raĎamo nove duše za vječnost. Tebi, vječni Oče, izvoru hrabrosti i
pouzdanja za otvorenost životu, zahvaljujem na daru života djece koju si
mi povjerio na čuvanje i odgoj. Ispuni me svojom nježnošću i pomozi mi
da u suprugu i djeci prepoznajem tebe. Daj da sve što činim za njih, činim
iz ljubavi prema tebi. Ti najbolje poznaješ moju nutrinu i moje ranjenosti.
Po Kristovim svetim ranama ozdravi me i osnaži da budem spremna
oprostiti. Pomozi mi da svojim riječima i djelima ne ranjavam svoje
bližnje. Ohrabri me da se ne zatvaram u sebe. Otvori moje majčinsko srce
za potrebe drugih u Crkvi i društvu, čineći tako ovaj svijet čovječnijim.
Molim te da budeš blizu svim majkama, a osobito onima u teškoćama i
onima koje svoje majčinstvo žive pritisnute nametnutim bremenima.
Molim te pošalji svoga Svetoga Duha da mi pomogne rasti u krepostima i
nadvladavati slabosti kako bih zajedno s članovima svoje obitelji mogla
kročiti putem svetosti i naposljetku vratiti se u Tvoj očinski zagrljaj. To te
molim po zagovoru Blažene Djevice Marije i ostalih svetih žena na čijim
se primjerima želim nadahnjivati. Amen.

U nedjelju, 24. prosinca 2017: Badnjak
U Labinu, u crkvi Sv. Silvestra:
misa u 10 sati
U Prgometu, u crkvi Sv. Stjepana: misa u 11,30 sati
Polnoćka:
U Labinu, u crkvi Sv. Silvestra:
misa polnoćka u 24 sata
U Prgometu, u crkvi Sv. Stjepana: misa polnoćka u 24 sata
U ponedjeljak, 25. prosinca 2017: Boţić
U Labinu, u crkvi Sv. Silvestra:
misa u 10 sati
U Prgometu, u crkvi Sv. Stjepana: misa u 11,30 sati
U utorak, 26. prosinca 2017: Sv. Stjepan
U Prgometu, u crkvi Sv. Stjepana: misa u 11 sati
Nakon mise blagoslov s Presvetim
U srijedu, 27. prosinca 2017: Sv. Ivan, ap. i ev.
U Oporu, u crkvi Sv. Ante: misa u 11 sati
Nakon mise blagoslov s Presvetim
U nedjelju, 31. prosinca 2017: Sveta Obitelj i Sv. Silvestar
U Labinu, u crkvi Sv. Silvestra:
misa u 11 sati
Nakon mise blagoslov s Presvetim
U ponedjeljak, 1. sijeĉnja 2018: 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 subotu, 6. sijeĉnja 2018: 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, 7. sijeĉnja 2018: Krštenje Gospodinovo
U Labinu, u crkvi Sv. Silvestra:
misa u 10 sati
U Prgometu, u crkvi Sv. Stjepana: misa u 11,30 sati

Blaţena Djevice Marijo, Kraljice obitelji i Hrvatske, moli za nas!
BOŢIĆNA ISPOVIJED
U nedjelju, 17. i 24. 12. 2017. u Labinu u 9,30 sati; u Prgometu u 11 sati
Za starije, bolesne i nemoćne ţupljane
U Labinu i Prgometu u ponedjeljak, 18. prosinca 2017. prije podne

