
VEĽKÁ NOC ´2017 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Drahí veriaci, vážení krajania, 

milí priatelia! 
 

        
 

Veľkonočné ráno nám prináša starobylú 
a vždy novú zvesť: Kristus vstal z mŕtvych! 
Ozvena tejto udalosti vyšla z Jeruzalema pred 
dvadsiatimi storočiami a znie naďalej v Cirkvi, 
ktorá nesie v srdci živú vieru Márie - Ježišovej 
matky, vieru Magdalény a ďalších žien, ktoré 
ako prvé uzreli prázdny hrob, vieru Petra a 
ostatných apoštolov. 
 

 
 

Až dodnes, i v našej ére komunikačných 
hypertechnológií, sa viera kresťanov zakladá na 
tejto zvesti, na svedectve tých sestier a bratov, 
ktorí najprv videli odvalený kameň a prázdny 
hrob, potom tajomných poslov, ktorí dosvedčili, 
že Ježiš - ten Ukrižovaný - bol vzkriesený. A 
potom sa On sám, Majster a Pán, živý a 
hmatateľný zjavil Márii Magdaléne, dvom 
učeníkom z Emauz a nakoniec všetkým 
jedenástim apoštolom, zhromaždeným vo 
Večeradle (porov. Mk 16,9-14). 

Kristovo zmŕtvychvstanie nie je plodom 
špekulácie či mystickej skúsenosti; je udalosťou, 
ktorá isto presahuje dejiny, ale nastáva 
v určitom jej okamihu a zanecháva v nich 
nezmazateľnú stopu. Svetlo, ktoré oslnilo 
vojakov, strážiacich Ježišov hrob, preniklo cez 
čas i priestor. To svetlo je iné, božské; prerazilo 

temnoty smrti a vnieslo do sveta Boží jas, žiaru 
Pravdy a Dobra. 

Ako na jar slnečné lúče dávajú vyraziť a 
rozkvitnúť púčikom na stromoch, tak žiara, 
vystupujúca z Kristovho zmŕtvychvstania, dáva 
silu a zmysel každej ľudskej nádeji, každému 
očakávaniu, túžbe a plánu. Preto sa dnes raduje 
celý kozmos, vtiahnutý do jari ľudstva, ktoré sa 
stáva hovorcom nemého chválospevu stvorenia. 
Veľkonočné aleluja, ktoré znie v Cirkvi putujúcej 
svetom, vyjadruje tichý jasot vesmíru a osobitne 
túžbu každej ľudskej duše, ktorá je úprimne 
otvorená Bohu, ba uznáva jeho nekonečnú 
dobrotu, krásu a pravdu. 

“Pán môj a Boh môj”! Obnovme aj my v 
sebe počas tohtoročných veľkonočných sviatkov  
Tomášovo vyznanie viery. Pretože moderná 
spoločnosť očakáva od kresťanov obnovené 
svedectvo o Kristovom zmŕtvychvstaní; 
potrebuje ho stretnúť s možnosťou spoznať ho 
ako pravého Boha a pravého človeka. Ak v 
tomto apoštolovi spoznávame pochybnosti a 
neistotu mnohých dnešných kresťanov, a tiež 
obavy a sklamania našich nespočetných 
súčasníkov, rovnako spolu s ním môžeme 
presvedčivo objaviť obnovenú vieru v Krista, 
ktorý za nás zomrel a vstal z mŕtvych. Táto viera, 
odovzdávaná cez storočia prostredníctvom 
nástupcov apoštolov, pretrváva, keďže 
zmŕtvychvstalý Pán viac nezomiera. Žije v Cirkvi 
a pevne ju vedie smerom k zavŕšeniu jej 
spásonosného poslania.  

(z veľkonočných myšlienok pápeža Benedikta XVI.) 
 

 
 

Láska Zeleného štvrtku, 
viera Veľkého piatku, 
nádej Bielej soboty 

a VÍŤAZSTVO Veľkonočnej nedele 
nech Vás posilnia a naplnia 

pokojom a dôverou. 
 

Hojnosť milostí od 
Zmŕtvychvstalého Pána 

Vám vyprosuje a 
 

 
 

požehnané sviatky želá Váš misionár 

    Peter Hudymač 



Bratia a sestry – všetci slovenskí priatelia 
 

1. V Mannheime, Stuttgarte, Böblingene, i Kaisers-

lauterne, máte jedinečnú možnosť stretávať sa so svojimi 
rodákmi. Každý z Vás (a nielen veriaci) je vítaný na 
nedeľňajšej bohoslužbe slávenej s misionárom Petrom 
Hudymačom a všetkými Vami. Po nej je posedenie spojené 
s občerstvením v spoločenskej sále. Pred a po každej sv. omši 
je možnosť prijatia sviatosti zmierenia. 

 V MANNHEIME sa stretávame každú vždy v poradí 

IV. nedeľu v mesiaci (nie je to vždy posledná nedeľa                
v mesiaci!), a  to v  kvadráte E/6 (v Spitalkirche) od 16:00 hod. 
 Na rok 2017 sú plánované sv. omše v MA na tieto 
nedele: 22.01; 26.02; 26.03; 23.04; 28.05; 25.06; 23.07; 
(august: letná prestávka); 24.09; 22.10; 26.11; 24.12; 
(veľkonočný a vianočný program bude oznámený listom) 

 V STUTTGARTE od začiatku roka ´2017 dochádza k 

zmene časov slávenia našich slovenských sv. omší. Odteraz 
sa budeme stretávať pri bohoslužbách na I. nedeľu (od 14:30 
hod.) a II. nedeľu (takisto od 14:30 hod.!) v mesiaci (Kirche St. 
Clemens na Lortzingstrasse 21; Stuttgart-Botnang). 
 Na rok 2017 sú plánované sv. omše v ST na tieto 
nedele: 01.01; 08.01; 05.02; 12.02; 05.03; 12.03; 02.04; 
09.04; 07.05; 14.05; 04.06; 11.06; 02.07; 09.07; (august: 
letná prestávka); 03.09; 10.09; 01.10; 08.10; 05.11; 12.11; 
03.12; 10.12; (veľkonočný a vianočný program bude 
oznámený listom) 

 V BÖBLINGENE od začiatku roka ´2017 takisto 

dochádza k zmene časov slávenia našich slovenských sv. 
omší. Odteraz sa budeme stretávať pri bohoslužbách každú 
vždy v poradí II. nedeľu v mesiaci v Marienkirche, na 
Berlinerstr. 14, a to od 16:30 hod.! 

Na rok 2017 sú plánované sv. omše v BB na tieto 
nedele: 08.01; 12.02; 12.03; 09.04; 14.05; 11.06; 09.07; 
(august: letná prestávka); 10.09; 08.10; 12.11; 10.12; 
(veľkonočný a vianočný program bude oznámený listom) 

 V KAISERSLAUTERNE sa stretávame v Kirche St. 

Franziskus na Kantstraße 85 pri slovenských bohoslužbách na 
III. nedeľu v mesiaci, a to od 15:00 hod. 

Na rok 2017 sú plánované sv. omše v KL na tieto 
nedele: 15.01; 19.02; 19.03; 16.04; 21.05; 18.06; 16.07; 
(august: letná prestávka); 17.09; 15.10; 19.11; 17.12; 
(veľkonočný a vianočný program bude oznámený listom) 
 

        
 

2. VEĽKONOČNÝ PROGRAM ´2017: 

 Vo štvrtok Veľkého týždňa (tzv. „Zelený štvrtok“ – 13. 
apríla) budeme sláviť sv. omšu v Mannheime (kostol: 
Spitalkirche) spoločne s veriacimi Poľskej katolíckej misie od 
18.30 hod. 
 Obrady Veľkého piatku (14. apríla) budeme tohoto 
roku sláviť spoločne s nemeckou farnosťou v Stuttgart-
Botnang, v kostole St. Clemens, so začiatkom od 15.00 hod. 

Obrady Veľkonočnej vigílie v slovenskom jazyku 
budú toho roku tiež v Stuttgarte, v horeuvedenom kostole St. 
Clemens, na Bielu sobotu (15. apríla) so začiatkom už od 18.00 
hod. Hodinu pred sv. omšou je možnosť pristúpiť ku sviatosti 
zmierenia. 

Na Veľkonočnú nedeľu (16. apríla – III. aprílová 
nedeľa) bude naša pravidelná sv. omša popoludní 
v Kaiserslauterne od 15.00 hod. (kostol: St. Franziskus). 

Po sv. omšiach nasleduje zakaždým posedenie pri 
veľkonočnej atmosfére. Pozvite aj všetkých vám známych krajanov! 

        

3. Naše púte plánované na rok 2017:  
-Tradičná púť do Ellwangenu sa predpokladá na 

sobotu 30. septembra 2017. 

        
4. Nová webová stránka Slovenskej katolíckej misie: 

Vznikla nová webová stránka Slovenskej katolíckej misie v 

juhozápadnom Nemecku. Prevádzkovateľom webovej stránky 

http://www.nemecko-misie.com je samotná Slovenská katolícka misia. 

Autorské práva a licencie k materiálom nachádzajúcim sa na tejto 

stránke takisto vlastní Slovenská katolícka misia. Poteší nás, keď aj 

používatelia stránky budú nebojácne prispievať svojimi správami či 

kratšími článkami. Veríme však, že pri písaní príspevkov sa budú riadiť 

duchom evanjelia a pomáhať šíriť i zverejňovať obsah kresťanskej 

náuky. 

         

5. Pobožnosť krížovej cesty: K dobrej duchovnej príprave 
pred Veľkou nocou ´2017 Vás všetkých srdečne pozývame na 
pobožnosť krížovej cesty, ktorá sa tohto roku uskutoční pri 
„Ottilienkapelle“ v mestečku Horb am Neckar [Diaľnica A81 (smer 
Singen) → Zjazd 30 Horb am Neckar (smer Horb am 
Neckar/Freudenstadt)] v sobotu: 08. apríla 2017 so začiatkom (na 
parkovisku: Panoramastraße, 72160 Horb am Neckar) od 15:00 
hod. 

         

6. Informácia: Kto ešte neprijal sviatosť krstu, 1. sv. 
prijímania, birmovania,..., môže sa prihlásiť a zároveň pripraviť na 
prijatie týchto sviatostí. 
 

        

7. Miništrantské stretká pod vedením misionára sa organizujú 

pravidelne už od školského roka 2014/2015. Stretnutie je zakaždým 

vedené kňazom Petrom Hudymačom približne 1 hodinu pred 

slovenskou sv. omšou na I. nedeľu v mesiaci, teda od 13.15 h., takisto 

v ST-Botnang (v sále pod kostolom St. Clemens). 

         

 BIBLICKÉ STRETNUTIA sa aj od januára 2017 

pravidelne poriadajú v  St. Stephanus Gemeinde – Filderstadt 

Bernhausen: spravidla vždy v piatky po II. nedeli v mesiaci. 

Začiatok je zakaždým o 18:00 hod. 
 

        
 

 S úsmevom do veľkonočného obdobia ´2017  
 

1. Policajt stopne farára, ktorý ide v noci na svojom bicykli bez svetla po 
meste. 
„Je mi ľúto, veľadôstojný, ale zaplatíte 2 eurá pokutu.“ 
„Ale momentík, syn môj“, povie farár, „veď mne sa nič zlého nemôže 
prihodiť, lebo so mnou cestuje Pán.“ 
„Čo to vravíte?“ hovorí nato policajt. „Dokonca až dvaja na bicykli? Tak 

potom zaplatíte 4 eurá!“ 
  

2. „Máte niečo na preclenie?“ pýta sa colný úradník duchovného otca. 
„Verím, že nie“, odpovie duchovný. 
„Vaša viera mi nestačí“, povie colník a nechá si otvoriť duchovného kufor. 
„Čože to tu máme? Cigary! A koňak!“ 
„Vy mýtnik jeden!“ povie duchovný pohŕdavo. 

V tom mu úradník posunie kufor a povie: „Šťastnú cestu, Vy farizej!“ 
 

        
 

Kontakt 
 

na Slovenskú katolícku misiu v juhozápadnom Nemecku: 
 

 Správca: ThDr. Peter HUDYMAČ, PhD. 

 Ulica: August-Bebel Str. 49 

Mesto: 68199 Mannheim 

 Tel.: 0621 - 81 45 95 

 E-Mail: peter.hudymac@googlemail.com 

http://www.nemecko-misie.com/
mailto:peter.hudymac@googlemail.com

