
  

 

21. Týždeň v Cezročnom období , cyklus  „B“ 
Oznamy:   
- Upratovanie Hertník: Štibľarová 297, Adamišinová 16, Zbrehová 17, Zbrehová 152 
- Odpustová slávnosť (kermeš) Narodenia P. Mária bude v Bartošovciach 5. septembra 2021 o 10:30 hod. Pripravme sa na 
slávnosť hlavne duchovne. 
- Milodary Hertník: Zo svadby novomanželia Simona (rod. Geralská) a Adrián obetovali na kostol 50 eur. Z pohrebu Marty 
Kohútovej obetovali na kostol 150 eur. Pán Boh zaplať! 
- Úmysly sv. omší sa zapisujú už na rok 2022 (minimálne 1. polrok). 
- APOŠTOLSKÁ NÁVŠTEVA SVÄTÉHO OTCA FRANTIŠKA V KOŠICIACH 
Pápež František dňa 14. septembra 2021 navštívi Košice. Pozývame vás na toto vzácne stretnutie s ním. Prichádza v tomto 
neľahkom období pandémie, kedy prežívame rôzne obmedzenia a rozdelenia, prichádza ako námestník Krista na zemi, aby 
priniesol pokoj a Apoštolské požehnanie. Pre všetkých nás. Buďte toho súčasťou a neváhajte za ním pricestovať do Košíc. 
Povzbuďte aj svojich rovesníkov, farníkov a priateľov. 
Postupne sa nám ozývajú už aj ľudia zo zahraničia so záujmom prísť a stretnúť pápeža, tak neostaňme ľahostajní voči tomuto 
pozvaniu a podľa svojich možností sa prichystajme a privítajme ho veľkolepo.  
Ako už bolo avizované cez maily a média, v Košiciach bude pápež na dvoch miestach – stretne sa s Rómami na Luníku IX. a 

príde na štadión Lokomotívy, kde bola pred tromi rokmi blahorečená Anka Kolesárová. Pozývame Vás  pripomenúť si aj túto 

udalosť a zažiť nanovo atmosféru milosti a krásy. 

- Všetky ďalšie informácie  ohľadom návštevy Sv. Otca  (plagáty a pod.) budú na výveskách. 

23.08.2021  Pondelok  
Pondelok 21. týždňa v Cezroč-
nom období  
alebo Svätej Ruženy Limskej, pan-
ny  
(ľubovoľná spomienka) 

 
16:45 

 
18:00 

 
Bartošovce (+Margita - ú. Gabriely V.) 
 
Hertník (zdr., B. pož a ochranu rodiny - č. 
123) 

24.08.2021  Utorok   
Svätého Bartolomeja, apoštola
(sviatok) 

07:30 
 

08:30 

Bartošovce (+rodina Holevová - č. 162) 
 
Hertník (+Štefan,+Mária,+Magdaléna - č. 187)                                                        

25.08.2021  Streda  
Streda 21. týždňa v Cezročnom 
období alebo Svätého Ľudovíta  
alebo Svätého Jozefa Kalazanské-
ho, kňaza  
(ľubovoľná spomienka) 

08:00 
 

18:00 
 
 

Hertník (+Jozef Kapec - č. 237) 
 
Bartošovce (zdr., B. pož. a poďak. pre Helenu - 
60 rokov - č. 30_BNV) 
- K SLÁVE A CTI DUCHA SV. 
ADORÁCIA 

26.08.2021   Štvrtok     
Štvrtok 21. týždňa v Cezročnom 
období  

 
08:00 

 
Bartošovce (zdr., B. pož. pre rodičov - č. 186) 

27.08.2021   Piatok    
Svätej Moniky  
(spomienka) 

16:45 
 
 
 

18:00 

Bartošovce (zdr., B. pož. a poďak. pre Jarosla-
va a Annu - 55 rokov spoločného života - č. 
137) 
 
Hertník (za veriacich - 29.8.21/22.neB) 

28.08.2021     Sobota      
Svätého Augustína, biskupa a 
učiteľa Cirkvi  
(spomienka) 
- večerné omše sú z nedele! 

08:00 Hertník (+Jozef,+Stanislav - č. 258) 
 
 
 

29.08.2021     NEDEĽA  
22. nedeľa v Cezročnom ob-
dobí, cyklus „B“ 
- Sp. Mučeníckej smrti sv.Jána Kristiteľa sa 
neslávi! 

07:30  
 

09:00 
 

10:30  

Hertník (+Ján,+Magdaléna - č. 118) 
 
Bartošovce (zdr., B. pož. pre rodinu - č. 119) 
 
Hertník (zdr., B. pož. pre Lukáša s rodinou - č. 
263) 
 

13:30 vylož. S. Olt. /súkr. adorácia// 
14:00 pobožnosť   Hertník  
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HerBartnícek 
 

 Peter povedal Ježišovi: „Pane, ty máš slová večného života, a my 
sme uverili...“ (porov. Jn 6,68-69) 

Niekedy nás môže zavaliť pocit, že všetko je akési zlé. Okolo nás, v nás... Veci 
a udalosti nám môžu pripadať zbytočné, bezúčelné, beznádejné. Máme tak 
tendenciu rezignovať a nechať sa unášať prúdom. Ako záplatu na takéto situá-
cie potom volíme únik prostredníctvom rôznych činností, práce, zábav, alkoho-
lu... Ibaže i tak zakúšame, že všetko akoby steká po povrchu a nič nemá silu 
preniknúť do hĺbky nášho srdca. Ani naše úspechy, ani najvydarenejšie akcie 
s priateľmi, výborné jedlo, filmy, PC hry... nemôžu naplniť tú najhlbšiu prázd-
notu v našom vnútri. 
Apoštol Peter nám i do našej dnešnej doby a našej konkrétnej situácie dáva 
svedectvo  o tom, že Ježišove slová majú večnú a nekonečnú moc. On sám 
ich zakúsil veľa. Tie slová nepôsobia magicky, ale zvlažujú a otvárajú naše 
opotrebované a uzatvorené vnútro, aby v ňom mohol Duch Boží započať pre-
menu. On nás chce vyviesť z našej osamotenosti, neplodnej sebastrednosti 
a zatvrdlivosti – k dobrému Bohu. 
Otvárajme dnes i každý nasledujúci deň Bibliu s úprimnou prosbou, aby Boh 
hovoril v našom živote. Jeho slová zavlažujú najhlbšie vnútro. Vo Svätom Pís-
me sú pre nás slová povzbudenia, ktoré posilňujú, inokedy slová napomenutia, 
ktoré nás môžu viesť k sebareflexii. Niekedy slová z Biblie zapôsobia ako 
zbraň proti pochybnostiam, alebo nás vyvedú zo sebaľútosti, inokedy dajú silu 
a podržia v protivenstvách a pokušeniach. Niektoré slová sa nám môžu zdať 
nezrozumiteľné, neprijateľné. Ježiš nás ale nechce zatvrdiť či odradiť! Jeho 
smrť je najvyšším dôkazom toho, že mu na nás záleží. Chce, aby sme opustili 
všetko, čo nás nemôže definitívne uspo-
kojiť, nasýtiť a naplniť a otvorili svoje živo-
ty pre jeho Ducha. 
Božie Slovo, ktorému dolíme hovoriť 
v našom živote, dokáže oživiť dôveru 
v život a v Boha. Niekedy sa nám zdá, že 
sa navonok nič nemení, ale jeho sila nás 
nebadateľne posúva vpred, k Otcovi. 
Veríš tomu? 
Pane, verím, ty máš slová večného ži-
vota. 



  

 

Izidor Duchoň 

Život a dielo 

Už od prvého dňa na novom pôsobisku mal nový farár veľa práce. Jeho prvý zápis 
v matrike je z 24. mája, kedy po prvý raz pochovával. O deň neskôr krstil a toho istého 
týždňa stihol aj prvý sobáš. V Hertníku dokonca dve rodiny nazvali svojich synov 
Izidor – toto meno bolo v našej farnosti predtým úplne neznáme. Počas nasledujúcich 
takmer desiatich rokov Izidor Duchoň pokrstil 540 detí, zosobášil 94 párov a pochoval 
267 veriacich. K jeho cti slúži, že prakticky všetci, čo umreli za jeho pôsobenia, boli 
zaopatrení. Množstvo spovedí, rozdaných svätých prijímaní či odučených hodín nábo-
ženstva v oboch obciach sa nedá spočítať. Už v roku 1871 formoval vo farnosti prvé 
ružencové bratstvo. 

Izidor Duchoň sa okrem vysluhovania sviatostí venoval aj stavebným prácam. Po svo-
jom príchode do Hertníka s hrôzou skonštatoval, že miestny kostol svätej Kataríny je 
v katastrofálnom stave. Prvé roky venoval jeho obnove, najmä pokiaľ šlo o strechu. 
Počas jeho pôsobenia boli na hertníckom kostole spevnené aj steny. Oporné piliere na 
lodi kostola sú práve jeho dielo. Nasledovali stavebné úpravy na fare. Duchoň si vo 
svojich poznámkach neraz povzdychol, aké je jeho úsilie náročné – farníci z Hertníka 
neboli ani zďaleka tak nadšení jeho aktivitou, ako by si želal. Izidor bol – podľa slov 
jeho súčasníkov – veľký pedant a na všetkom si dával záležať. 

4. júna 1868 sa k farárovi Duchoňovi dostala správa, ktorá obrátila celú farnosť hore 
nohami: v Bartošovciach vypukol obrovský požiar. Padol mu za obeť aj miestny kos-
tol. Bartošovčania museli byť z tejto zvesti zničení, veď len pred niekoľkými rokmi 
kostol vymaľovali, vystavali vežu a kúpili nové lavice. V ohni zmizlo všetko ich sna-
ženie. Plamene pohltili strechu i krov, zdevastovali organ. Zhoreli oba bočné oltáre, 
kazateľnice, nové lavice a dvanásť obrazov. Vo veži sa následkom ohromnej teploty 
nezvratne poškodili tri zvony. Jediné, čo katastrofu prežilo, bola svätyňa.  

Farár Duchoň sa hneď po uhasení plameňov pustil do práce. Podarilo sa mu vyzbierať 
3000 zlatých na opravu všetkého, čo oheň vzal. 3000 zlatých bol na tú dobu obrovský 
peniaz – 100 zlatých postačovalo na výstavbu celého domu. Trvalo to dva roky, no 
všetky škody po požiari boli nakoniec odstránené. Na víťazný oblúk medzi svätyňou 
a loďou umiestnili nápis, ktorý mal toto dielo navždy pripomínať: Ecce, post 
incendium sculpe et opere populi restavrata – hľa, po požiari ľud opravil sochy a diela. 
Tento nápis bol odstránený počas rekonštrukcie o sto rokov neskoršie. Druhý, na klen-
be v zadnej časti lode, dodnes vidí každý, ktorý sleduje bohoslužbu z chóru: Fornix 
nositus sub parocho Isidor Duhon – chór postavený za farára Izidora Duchoňa. Niet sa 
čo čudovať, že po takom obrovskom úsilí si Duchoň vytvoril lepší vzťah k filiálke než 
k farskej obci. 

Počas pobytu na fare v Hertníku Izidor nebýval sám. Podľa súpisu z roku 1869 s ním 
zarovno bývali štyria ľudia. Jeho gazdiná, pani Marta Fischerová z Prešova, už staršia 
pani, a traja mladí čeľadníci, ktorí sa starali o farské gazdovstvo – Andrej Semanek 
a Zuzana Golodová z Hertníka a Zuzana Lazurová z Bartošoviec. K farským majetkom 
patrili obrovské pozemky, na ktoré by mu popri pastoračnej činnosti neostal čas. Časť 
z nich prenajal. Sám sa venoval remeslu, bol šikovný kolár. Pamätníci ho opisovali 
ako vysokého, imponujúceho muža so zmyslom pre humor. Mal dve záľuby – včelár-
stvo a klarinet. 

 

 

 

texty neprešli jazykovou úpravou 

Izidor Duchoň sa venoval aj mládeži. Pamätníci si s obľubou spomínali na veselé prí-
hody, ktoré rozprával na hodinách náboženstva. Čo však starším občanom neprišlo 
vhod, boli katechézy, ktoré realizoval v nedeľu. V tých časoch bývalo zvykom kázať 
na omši len počas sviatkov. Farár Duchoň to kompenzoval katechetickými stretnutiami 
s mládežou ešte pred svätou omšou. Tie sa často natiahli a ostatní veriaci netrpezlivo 
čakali na začiatok omše. Keď Duchoň videl, že vyšli z kostola, aby ho posúrili, zmenil 
zvyk – skrátil stretnutia pred svätou omšou, a hoci začínal načas, po evanjeliu sa otočil 
k mládeži a pokračoval v katechéze. Dnes by jeho „mládežnícke stretká“ nikomu ne-
prišli zvláštne – v roku 1870 však boli. 

11. novembra 1872 Izidor Duchoň naposledy sobášil. Nasledoval advent a Vianoce, 
o ktorých nevedel, že budú posledné. 

3. januára 1873 farára Duchoňa zavolali zaopatriť umierajúcu staršiu dámu z Hertníka. 
Jej diagnóza bola na danú dobu naozaj nezvyčajná – cholera. Izidorovi určite rozpráva-
li jeho rodičia a starí rodičia o strašnej cholerovej epidémii v roku 1831, kedy ľudia 
umierali po stovkách a hrobári nestačili kopať. Táto zákerná infekčná choroba, preja-
vujúca sa prudkými hnačkami, sa od tých čias na našom území prakticky nevyskytla. 
Izidor Duchoň sa v tej chvíli možno zamyslel nad tým, kde sa táto pani mohla nakaziť. 
Zomrela toho istého dňa a pochovali ju o dva dni neskoršie. 

Na sviatok Troch kráľov sa vo farskom kostole bezpochyby zišli stovky veriacich 
z oboch obcí. To bol zrejme zlomový bod, kedy sa nákaza zmenila z ojedinelého prípa-
du na epidémiu. Toho istého dňa hlásili prvý prípad úmrtia na choleru už aj v Barto-
šovciach. Na ďalší deň umrelo až päť ľudí. Skôr, ako sa január prehupol do druhej po-
lovice, počet mŕtvych vo farnosti prekročil tri desiatky.  

Ivana Lešičková, Bartošovce 

(záver v nasledujúcom čísle) 

——————————————————————————————————————————— 

Modlitba 
Drahý Bože, ďakujem ti že ma miluješ a vždy chceš pre mňa len to naj-
lepšie. Je mi ľúto, že som ťa ignoroval a šiel svojou vlastnou cestou. Uve-
domujem si, že môj hriech zraňoval teba i ľudí okolo mňa. Prosím, odpus-
ti mi to. Verím, že Ježiš Kristus zomrel za moje hriechy a na tretí deň 
vstal z mŕtvych. Prijímam Ježiša za svojho Pána a Spasiteľa. Amen. 
(slovo života) 
 
Na zamyslenie: Podaktorí vravia: „Časy sú zlé“. Keby žili dobre, aj časy 
by boli dobré, veď časy, to sme my! (Svätý Augustín) 

 

Prežívame dni oddychu, voľna, dovoleniek, cestujeme… Majme stále na pa-
mäti:  

Never všetkému, čo počuješ! 
Nehovor o všetkom, čo vieš! 

Nechci všetko, čo vidíš! 
Nerob všetko, čo sa ti zachce! 


