Milí bratia a sestry,
milí čitatelia
Novotského žurnálu

(pokračovanie z prvej strany)

14. júl 2019

Začiatok môjho pôsobenia bude prirodzene časom
spoznávania. Neplánujem robiť žiadne prevratné
veci. Život vo farnosti má svoj prirodzený vývoj,
ktorému môžem a chcem dať určité smerovanie,
podľa toho, čo budem považovať za dôležité.
Prosím, neporovnávajte ma s predchodcami,
každý z nás je iný. Aj my kňazi sme ľudia s tou
rôznosťou a jedinečnosťou, ktorú nám dal Boh –
Stvoriteľ. Považujem sa za človeka otvoreného pre
spoločné hľadanie riešení. Rád prijímam podnety od
ľudí a som ochotný vyjsť v ústrety každej dobrej
myšlienke.

Novotský žurnál

Mám veľkú radosť, že sa
Vám môžem prihovoriť aj
touto cestou a takto prísť ku
každému z Vás osobne.
Moje meno, ako už aj viete,
je Rastislav Hanečák a narodil
som sa v rok 1980 v Starej
Ľubovni, ale býval som v neďalekej dedinke Vyšné
Ružbachy.
V roku 2003 som nastúpil do kňazského seminára
na Teologický inštitút v Spišskej Kapitule – Spišskom
Podhradí, na ktorom som študoval 6 rokov. V roku
2008 som prijal diakonat a o rok neskôr kňazstvo.
Mojou prvou farnosťou sa od vysviacky z Božej
vôle stali na tri roky Vysoké Tatry, kde som pôsobil
ako kaplán. Od leta roku 2012 som bol preložený za
kaplána do farnosti Tvrdošín, kde ma Pán Ježiš
sprevádzal ďalšie 4 roky.
Potom na vlastnú žiadosť a za pomoci svätých
orodovníkov som šiel zo Spišskej diecézy do
Rožňavskej. V novej diecéze som pôsobil 2 roky vo
farnosti Brezno a tiež sme mali na starosti aj opustenú
V utorok 16.7.2019 o 18.00 hod. bude slávnostná
farnosť Mýto pod Ďumbierom s filiálkou Bystrá.
Ďalej som bol ešte 1 rok vo farnosti Revúca. A odtiaľ sv. omša za prítomnosti pána dekana, pri ktorej
budem uvedený do úradu. Srdečne vás pozývam.
som už šiel už tu do Novote.
Každý deň žehnám a budem žehnať našej farnosti.
Verím, že do tejto farnosti ma priviedol sám Pán
Ježiš, lebo Ježišove plány sú najlepšie. Pred mojim
Štefan Hrbček, kňaz
príchodom som sa modlil za novú farnosť k svätému
(od utorka) farár v Novoti
Jozefovi, ale aj k svätej Terezke z Lisieux a Ježiš ma
**************************************************************************************
s Pannou Máriou cez biskupa usmernili do Novote.
Do Farníka radi privítame príspevky z diania vo
Budem sa usilovať byť tu duchovne pre vás,
farnosti. Môžete ich posielať na farský mail.
a preto vás prosím aj o modlitby pre nás kňazov, aby
Rímskokatolícky farský úrad Novoť
to Božie dielo, ktoré tu budeme my kňazi spolu
tel.:
043 5590 230; e-mail: farnost@novot.sk
s vami spoločne budovať, Pán Ježiš stále požehnával.
Rastislav Hanečák, kňaz
kaplán v Novoti

č.ú. SK62 0900 0000 0000 5417 9595
farár: Štefan Hrbček, tel.: 0904 575 829
kaplán: Rastislav Hanečák, t.: 0950 626 642

Moji milí farníci
Chcem vás všetkých srdečne pozdraviť
a prihovoriť sa vám ako váš nový farár. Za ten krátky
čas od môjho príchodu som si všimol, že farnosť
Novoť je živá a mladá, ľudia sú plní očakávania a to je
dobre.
Ďakujem za milé privítanie pri prvej sv. omši
a prijate, ktoré som cítil z každého stretnutia.
Ďakujem aj za privítanie a prijatie pána kaplána
Rasťa. Budem sa zo všetkých síl snažiť, aby som
kňazskú službu plnil dobre. Chcem byť kňazom so
srdcom pastiera, s vnímavosťou, starostlivosťou
a láskou, akú má Ježiš – Dobrý Pastier.
(pokračovanie na konci)

Pamätný deň Božieho sluhu
biskupa Jána Vojtaššáka
3.8.2019 v Zákamennom.

15.-21. júl 2019
6:30

Adorácia bude vo štvrtok od 17:00 do sv. omše

Voľný úmysel

Pon

Sv. Bonaventúru, biskupa a učiteľa Cirkvi
spomienka

Na česť Ducha Svätého

Uto

Preblahoslavenej Panny Márie Karmelskej
ľubovoľná spomienka

+ Miroslav Bulvas a účastníci pohrebu
č. 579
(inštalácia farára)

Str

Sv. Andrej Svorada a Benedikta, pustovníkov
spomienka

Štv

Féria

Pia

Féria

Sob

Panny Márie v sobotu
ľubovoľná spomienka

Ned

ŠESTNÁSTA NEDEĽA
V CEZROČNOM OBDOBÍ

Pondelok
18:00
Utorok
18:00
6:30

6:30

+ manžel, otec a brat č. 289
Voľný úmysel

Štvrtok
18:00

+ Margita č. 737

6:30

Voľný úmysel

Piatok
18:00

Poďakovanie za 80. r. života,
za ZBP pre rodinu č. 819

7:00

Voľný úmysel

Sobota

7:00
Nedeľa

Slávnostnú
svätú
omšu o 10:30 h. bude
celebrovať
a prítomným veriacim sa
v homílii
prihovorí
J.Em. Jozef kardinál
Tomko.

Voľný úmysel

Streda
18:00

V sobotu 3. augusta
2019 sa uskutoční
celodiecézna púť do
Zákamenného
pri
príležitosti Pamätného
dňa smrti Božieho
sluhu biskupa Jána
Vojtaššáka.

+ manželka, rodičia Ovšák a Michlík,
za deti a vnúčatá a za duch. povol. č. 820

8:30

Poďakovanie za 5 a16 r. života Jakuba
a Mateja a BP pre rodinu č. 557

10:30

Za Boží ľud

V nedeľu 21.7. budeme zapisovať úmysly sv. omší.

Pred svätou omšou bude
pobožnosť
Fatimskej soboty
Lektorská služba (nedeľa, prikázaný sviatok) - skupina: III
o 9:30 h., keďže na tento deň
**************************************************************************************
pripadá aj prvá sobota
v mesiaci august.
Po skončení svätej omše
nasleduje
prezentácia
Matej Zavoďančík, syn rodičov Antona a Marty,
nového
filmového
dokurod. Vlčákovej, narodený v DK, bývajúci v Novoti
mentu o Božom sluhovi
a
Barbora Judiaková, dcéra rodičov + Jozefa a Marty, biskupovi Jánovi Vojatššákovi, ktorý sa pripravuje
rod. Račákovej, narodená v DK, bývajúca v Novoti v talianskej koprodukcii.
Ohlasujú sa druhý krát
... kto by vedel o nejakej cirkevno-právnej prekážke,
ktorá by bránila vzniku tohto manželstva, nech to
ohlási na farskom úrade.

Rádio Lumen bude prenášať celú túto slávnosť.

Všetkých vás srdečne pozývame.
**************************************************************************************

V sakristii sú na predaj ešte posledné knihy od
Róberta Baleka misionára z Ruska.

