
  

 

  

31.08.2021  Utorok   
Utorok 22. týždňa v Cezročnom 
období 

08:00 
 
 
 

Bartošovce (+Alžbeta,+Ján,+Helena, vnúčatá a 
st. rodičia - č. 52) 
Prvopiatková spoveď 1/2 hod. pred sv. omšou 
aj 1/2 hod. po sv. omši                                                           

01.09.2021  Streda  
Streda 22. týždňa v Cezročnom 
období  
*obed BJ-Sv. Egídia! 

08:00 
 
 
 
 

18:00 

Hertník (za RB - IX./21) 
Prvopiatková spoveď 1/2 hod. pred sv. omšou 
aj 1/2 hod. po sv. omši  
 
Prvopiatková spoveď po sv. omši od 16:00 hod. 
Bartošovce (za RB - IX./21)   

02.09.2021   1. Štvrtok     
Štvrtok 22. týždňa v Cezročnom 
období  
 

07:30 
 
 
 
 
 
 

18:00 

Bartošovce (za žiakov, učiteľov, zamestnancov 
škôl a rodičov) - VENI SANCTE!  /votívna sv. 
omša k D. Sv./ - Prvopiatková spoveď 1/2 hod. 
pred sv. omšou aj 1/2 hod. po sv. omši  

 
15:00 KORGYM /spoveď+prijímanie/! 

Prvopiatková spoveď po sv. omši od 16:30 hod. 
Hertník (zdr., B. pož. a posilu vo viere pre 
rodinu - č. 263)    

03.09.2021                 1. piatok    
Svätého Gregora Veľkého, 
pápeža a učiteľa Cirkvi  
(spomienka) 
CHORÍ: od 08:00 hod. /Dom 
dôchodcov/! 

16:45 
 
 
 
 

18:15 

Bartošovce (za veriacich - 5.9.21/past. 
list/23.neB) ODPROSUJÚCA POBOŽNOSŤ  
 
Vylož. S. Olt. 16:00 hod.+ADOR., záver 
18:00 hod. /ODPROS. POB./  
Hertník (za Bratsvo Bož. Srdca - IX./21) 

04.09.2021                 1. sobota      
Sobota 22. týždňa v Cezročnom 
období alebo Panny Márie v 
sobotu (ľubovoľná spomienka) 
- večerné omše s nedeľnou 
platnosťou! 

 
17:00 

 
18:15 

16:00 fatimská pob. s kňazom! 
Hertník (+Václav - č. 203) 
 
Bartošovce (zdr., B. pož. pre Mariána_*46 - č. 
106) 

05.09.2021     1. NEDEĽA  
23. nedeľa v Cezročnom 
období, cyklus „B“ 

08:30  
 
 

10:30  

Hertník (zdr., B.  pož. a poďak. pre Alberta a 
Boženu - 55 rokov manž. - č. 217) 
 
Bartošovce - odpustová slávnosť /kermeš/ () 
- po sv. omši krátka pobožnosť pred Sviatosťou 
Oltárnou! 
A) hl. celebrant: +členovia rodín Vaľko, 

Šľachtič a Lazúr - č. 140 
B) správca farnosti: (zdr., B. pož. a poďak. 

pre Margitu Hudákovú - 80 rokov - č. 
128)    

                             
  Hertník pob. 14:00 hod. 

 

 

 RÍMSKOKATOLÍCKA 
CIRKEV 
 FARNOSŤ SV. 
KATARÍNY  
ALEXANDRIJSKEJ  

Číslo 364 

AUGUST– SEPTEMBER 2021 

HerBartnícek 
 

 Modlime sa za Medzinárodný eucharistický kongres v Budapešti 
 
„Aby Medzinárodný eucharistický kongres, ktorý sa 
bude konať na budúci mesiac v Budapešti, povzbudil 
veriacich k prehĺbeniu úcty ku Kristovej prítomnosti 
v Najsvätejšej sviatosti.“ To je modlitbový úmysel 
Apoštolátu modlitby, ktorý na mesiac august vybrali 
slovenskí biskupi. 
 
Na Slovensku prežívame čas organizačnej, ale aj 
duchovnej prípravy na návštevu Svätého Otca, ktorá sa 
uskutoční v rámci jeho v poradí  34. zahraničnej 
apoštolskej cesty. Prebieha registrácia účastníkov, viacerí sa už prihlásili aj ako 
dobrovoľníci, alebo sa práve rozhodujú sa zapojiť. Podobne sa pripravuje na prijatie 
Svätého Otca aj Maďarsko, kde sa od 5. septembra v hlavnom meste začne 
Medzinárodný eucharistický kongres. 
 
Modlitba Eucharistického kongresu 
Nebeský Otče, prameň všetkého života! Zošli nám svojho Ducha Svätého, aby sme 
spoznali a čím viac milovali Krista prítomného v Oltárnej Sviatosti, ktorý sa za nás 
obetoval. On je náš Pán a Majster, priateľ a pokrm, lekár a pokoj. 
Daj nám odvahu, aby sme jeho silu a radosť zaniesli každému človeku! Daj, aby čas 
prípravy a slávenie Eucharistického kongresu poslúžilo nášmu veriacemu 
spoločenstvu, mestám a národu, Európe a celému svetu na duchovnú obnovu! Amen. 
                 (vaticannews) 
——————————————————————————————————————- 

Izidor Duchoň 
Život a dielo 

(záver) 

Farár Duchoň si uvedomoval, že je v nezávideniahodnej situácii, tak podobnej 
epidémii z roku 1831. Denne pendloval medzi obomi obcami, zaopatroval 
ťažko chorých a umierajúcich, odbavoval pohreby. Väčšina obetí bola 
pochovaná rovno v deň, kedy zomreli, aby sa nákaza ďalej nešírila. 

Posledný záznam, ktorý je vo farskej matrike písaný rukou Izidora Duchoňa, 
pochádza z desiateho januára.  

https://iec2020.hu/en/pray-with-us


  

 

Počas nasledujúceho týždňa vo farnosti pomáhali Jozef Petruška z Mokroluhu 
a Žigmund Chlamný. Obetí naďalej pribúdalo, väčšina umierala nezaopatrená 
– kňazi zo susedných farností sotva stačili na pochovávanie.  

Zdravotný stav Izidora Duchoňa sa prudko zhoršoval. Aj on sám sa nakazil. 
Pred smrťou mu otec Žigmund Chlamný udelil posledné pomazanie. Práve 
jemu umierajúci kňaz povedal, že si želá byť pochovaný v Bartošovciach. 
Sedemnásteho januára 1873, v tridsiatom deviatom roku života a šestnástom 
roku kňazstva, po takmer desiatich rokoch pôsobenia v Hertníku 
a Bartošovciach Izidor Duchoň podľahol ťažkej chorobe. Stal sa 34. obeťou 
epidémie. 

Pohreb Izidora Duchoňa sa konal o dva dni neskôr. Pochovával ho Eduard 
Kaczvinský, bardejovský farár, ktorý o dekádu skoršie pochoval i Pauloviča. 
Bol to zrejme Kaczvinský, kto sa postaral o to, že Duchoň mal aj napriek 
strašnej epidémii dôstojný pohreb. Pochovali ho južne od kostola, kúsok od 
zaniknutého gotického vstupu. Podľa ústneho podania bol jeho pohreb 
mimoriadne dramatický. Farníci ho viezli z Hertníka na voze ťahanom volmi. 
Na hornom konci dediny sa rozvodnil potok a voly do neho odmietli vstúpiť. 
Farníci sa pozobúvali, vykasali nohavice a preniesli rakvu s telom zosnulého 
dušpastiera cez potok. Len päť dní po jeho pohrebe epidémia skončila. I tak si 
vyžiadala 18 životov v Bartošovciach a 23 v Hertníku. 

Izidora Duchoňa bezpochyby oplakali aj jeho príbuzní doma v Podolínci. Jeho 
sestre Kornélii sa o dva roky po jeho smrti narodil syn, ktorého pomenovala 
práve po zosnulom bratovi. A každý, kto si pamätal strašný požiar 
bartošovského kostola, musel mať v úcte horlivosť pre Boží dom, s ktorou 
organizoval jeho rekonštrukciu. No zo všetkého najviac vyniká obetavosť pri 
vysluhovaní sviatostí, ktorá ho nakoniec stála život. 

Vo farskej matrike nájdeme pri jeho úmrtnom oznámení túto poznámku, písanú 
otcom Žigmundom Chlamným: „Po vyplnení deväť rokov, chorobou cholery 
schvátený, obeť povolania. Pretože zakúsil častejšie nevďačnosť veriacich 
v materskej cirkevnej obci, podľa želania radšej pochovaný vo filiálke 
Bartošovce. Nech je chválená jeho pamiatka!“ 

Ivana Lešičková, Bartošovce 
——————————————————————————————————————- 

O hriechu 
Pri jednom nedeľnom zhromaždení hovoril kazateľ o hriechu. Jeden z členov zboru mu 
povedal: Neprajeme si, aby ste tak priamo hovorili o hriechu, pretože, keď naša mládež 
bude počúvať takéto reči, stratí radosť zo života, životný optimizmus a veselosť. 
Nazývajte hriech hoci omylom alebo chybou, len nehovorte o hriechu tak bez obalu. 
Kazateľ po skončení zhromaždenia odišiel do lekárne a vrátil sa s fľaštičkou, 
označenou nápisom JED! Na druhú nedeľu povedal onomu bratovi: Už viem, čo 
chcete, aby som urobil. Chcete, aby som zamenil vinetu (nálepku) a na fľaštičku s 
označením jed, dal miernejšie označenie, napr.: mentolové bonbóny! Vari nevidíte, aké 
je v tom nebezpečenstvo? Čím miernejšia bude vineta, tým smrteľnejší a nebezpečnejší 
bude jed. Chápete, prečo nám teda Cirkev hovorí tak často a otvorene o hriechu? Prečo 
o ňom hovorí ako o nebezpečenstve a to bez obalu?  

 

 

texty neprešli jazykovou úpravou 

OZNAMY: 
- Upratovanie Hertník: Kapcová 19, Geralská 21, Iľková 23, Čechová 29 
- Na zač. šk. roka vykonajme si sv. spoveď ako pomoc a milosť v ďalšom ťažkom šk. roku. Na 
budúcu nedeľu sa pripravme duchovne (sv. spoveďou) na odpustovú slávnosť Nar. P. Márie. 
- Prvý štvrtok sa modlíme za duchovné povolanie, prvý piatok odprosujeme Božské Srdce 
Ježišovo a konáme zmiernu vynáhradu za hriechy /.../ a na prvú sobotu odprosujeme 
Nepoškvrnené Srdce P. Márie. 
- Chorých po domoch nahláste do sakristie. V Bartošovciach v priebehu týždňa prídem. V 
Hertníku v čase 09:00 - 10:00 hod. 
1.Sviatosť pokánia – pred I. piatkom môžete prijať podľa liturgického programu od pondelka 
do štvrtku. Nenechávajte si sv. spoveď na posledné dni. 
2.Veni Sancte – Z príležitosti začiatku nového šk. roka budeme 2.9. ráno v Bartošovciach 
vzývať o pomoc Ducha Sv. Spoločne – rodičia, žiaci a študenti sa chceme modliť o Božie 
požehnanie pre nastávajúci šk. rok. Aby Pán Boh naše úsilie požehnal, pristúpme najprv 
k sviatosti pokánia, úprimne vyznajme a oľutujme hriechy, ktorých sme sa počas prázdnin 
dopustili a s očisteným srdcom predstúpme pred Pána, aby nás viedol svojou pomocou do 
nového šk. roka. 
Je dôležité, aby od prvých dní nového šk. roka rodičia dbali na plnenie školských povinností 
svojich detí a privykali ich aj ku každodennej sv. omši so sv. prijímaním, od ktorých čakáme 
Božiu pomoc. Nech podľa hesla „Ora et labora“ – Modli sa a pracuj, naše deti vyrastajú 
v zmysle pre svoje stavovské povinnosti, ktorým požehnanie dá len Pán Boh. Pamätajme, že 
bez Božieho požehnania sú márne ľudské namáhania. 
3.V tomto týždni – nezabudnime sa na Prvý štvrtok v prosbách obracať na Pána Boha o jeho 
pomoc, aby vzbudil nové kňazské, rehoľné a misijné povolania vo svojej Cirkvi a to aj z našej 
farnosti. 
- Počas prvopiatkovej adorácie a sv. prijímania s ľútosťou odprosujme za všetku vlažnosť 
a nedbalosť ľudí voči Božej láske Najsv. Srdca Ježišovho. 
- Fatimskú sobotu pripravuje ružencové bratstvo. 
4.Novéna k Sedembolestnej a deviatnik ku sv. koš. mučeníkom. – Pred slávnosťou Patrónky 
Slovenska sa modlíme od piatku pred sv. omšou na deväťdňovej Novéne k úcte siedmych 
bolestí Panny Márie. Modlitba za našu vlasť, jej vládnych predstaviteľov, všetky rodiny na 
Slovenku a problémy, v ktorých sa nachádzajú, za Cirkev i za obrátenie poblúdených a 
neveriacich nech nás pohýnajú každý deň sa zúčastniť na tejto pobožnosti a vyprosovať 
požehnanie pre našu Slovenskú vlasť. Deviatnik ku koš. mučeníkom sa modlíme od nedele. 
—————————————————————————————————————— 
 

Lebo hriech je a bude vždy zlo! (z myšlienok kazateľa Billy Grahama) 
——————————————————————————————————————- 

22. Týždeň v Cezročnom období , cyklus  „B“-prvopiatkový 
týždeň! 

30.08.2021  Pondelok  
Pondelok 22. týždňa v 
Cezročnom období  

 
16:30 

 
 
 

18:30 

Prvopiatková spoveď po sv. omši od 15:30 
hod. 
Bartošovce
(+Ján,+Veronika,+Florián,+Vladimír - č. 
182) 
 
Prvopiatková spoveď po sv. omši od 17:30 
hod. 
Hertník (+Alojz Košut - č. 66) 


