
VIANOCE ´2017 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Drahí veriaci, vážení krajania, bratia a sestry, 

milí priatelia! 
 

        
 

Dieťa Ježiš, narodené v Betleheme, je 
znamením, ktoré dal Boh tým, čo očakávali 
spásu, a navždy zostáva znakom Božej 
nežnosti a prítomnosti vo svete. Anjel hovorí 
pastierom: „Toto vám bude znamením: 
nájdete dieťa...“ 
 

 
 

Aj dnes sú deti znamením. Sú znakom 
nádeje, života, ale aj „diagnostickým“ 
ukazovateľom, pomocou ktorého môžeme 
zistiť zdravotný stav rodiny, spoločnosti, 
celého sveta. Kde sa deti prijímajú, milujú, 
chránia, podporujú, tam je rodina zdravá, 
spoločnosť sa stáva lepšou, svet je ľudskejším. 

Boh dnes opakuje aj nám, mužom i 
ženám 21. storočia: „Toto nech vám je 
znamením: hľadajte dieťa...“ 

Betlehemské Dieťa je krehké ako všetky 
novonarodené deti. Nevie rozprávať, a predsa 
je Slovom, ktoré sa stalo telom a prišlo zmeniť 
srdcia a životy ľudí. Toto Dieťa, ako každé iné, 
je slabé a potrebuje pomoc a ochranu. Aj 
dnes deti potrebujú byť prijaté, potrebujú 
ochranu, a to už od materského lona. 

Žiaľ, vo svete, ktorý rozvinul 
najsofistikovanejšie technológie, je ešte veľa 
detí, ktoré žijú v neľudských podmienkach, na 
okraji spoločnosti, na perifériách veľkých 
miest alebo na vidieku. Mnoho detí sa aj dnes 
zneužíva, zotročuje, zle sa s nimi zaobchádza, 
sú predmetom násilia a nelegálneho obchodu. 

Príliš mnohé deti sú dnes utečencami, 
ktorých neraz utopia v mori, najmä vo vodách 
Stredozemného mora. Za toto sa dnes 
hanbime pred Bohom, ktorý sa sám stal 
dieťaťom. 

Avšak ten istý Boh chcel mať podiel na 
ľudskom údele, a to až natoľko, že sa stal 
jedno s nami v osobe Ježiša, pravého človeka 
a pravého Boha. Je tu však ešte čosi 
prekvapujúcejšie. Prítomnosť Boha uprostred 
ľudstva sa neuskutočnila v akomsi ideálnom, 
idylickom svete, ale vo svete reálnom, 
poznačenom dobrom i zlom, rozdeleniami, 
zlobou, chudobou, násilím, vojnami. 
Rozhodol sa prebývať v našich dejinách, 
v takých, aké sú, so všetkou ťarchou ich 
ohraničení a drám. Dokázal tak svoju 
milosrdnú a láskyplnú náklonnosť voči ľuďom. 
On je „Boh s nami“. Ježiš je „Boh s nami“! 
Veríme tomu? Nebojme sa spolu vyznať: Ježiš 
je „Boh s nami“! Ježiš je Boh s nami od vekov 
a navždy, v utrpení a v bolestiach dejín. 
Ježišovo narodenie je prejavom toho, že Boh 
sa zaradil raz a navždy medzi ľudí, aby nás 
spasil, aby nás pozdvihol z prachu našich 
bied, ťažkostí a hriechov. 

Odtiaľto pochádza veľký „dar“ 
betlehemského Dieťaťa. Prináša nám 
duchovnú silu, ktorá nám pomáha, aby sme 
sa nedali pohltiť námahami, beznádejou, 
smútkom, pretože je to sila, ktorá zohrieva 
a premieňa srdce. Ježišovo narodenie nám 
totiž prináša nádhernú zvesť, že Boh nás 
nesmierne miluje; táto láska nám umožňuje 
nielen ho spoznať, ale nám ho aj dáva. 

(podľa vianočných myšlienok pápeža Františka) 
 

       
       
 

Požehnané vianočné sviatky,  

naplnené pokojom a radosťou z príchodu Spasiteľa,  

a šťastlivý Nový rok ´2018 

Vám od betlehemského Dieťatka vyprosuje 
 

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 nedeľnej 
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 2018 sú plánované sv. omše v MA na tieto 
nedele: 28.01; 25.02; 25.03; 22.04; 27.05; 24.06; 22.07; 
(august: letná prestávka); 23.09; 28.10; 25.11; 23.12; 
(veľkonočný a vianočný program bude oznámený listom) 

 V STUTTGARTE od začiatku roka ´2017 došlo k 

zmene časov slávenia našich slovenských sv. omší. Odvtedy 
sa stretávame 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 2018 sú plánované sv. omše v ST na tieto 
nedele: 07.01; 14.01; 04.02; 11.02; 04.03; 11.03; 01.04; 
08.04; 06.05; 13.05; 03.06; 10.06; 01.07; 08.07; (august: 
letná prestávka); 02.09; 09.09; 07.10; 14.10; 04.11; 11.11; 
02.12; 09.12; (veľkonočný a vianočný program bude 
oznámený listom) 

 V BÖBLINGENE od začiatku roka ´2017 takisto došlo 

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

Na rok 2018 sú plánované sv. omše v BB na tieto 
nedele: 14.01; 11.02; 11.03; 08.04; 13.05; 10.06; 08.07; 
(august: letná prestávka); 09.09; 14.10; 11.11; 09.12; 
(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 2018 sú plánované sv. omše v KL na tieto 
nedele: 21.01; 18.02; 18.03; 15.04; 20.05; 17.06; 15.07; 
(august: letná prestávka); 16.09; 21.10; 18.11; 16.12; 
(veľkonočný a vianočný program bude oznámený listom) 
 

        
 

2. VIANOČNÝ PROGRAM - december ´2017: 

Vigíliu Narodenia Pána budeme tohoto roku opäť sláviť 
spoločne s nemeckou farnosťou v Stuttgart-Botnang, v kostole 
St. Clemens, a to v nedeľu v noci: 24. decembra 2017 so 
začiatkom o 22:00 hod. 1 hodinu pred sv. omšou bude možnosť 
pristúpiť k sviatosti zmierenia. 

V Mannheime budeme tento rok sláviť sviatok 
Narodenia Pána v pondelok popoludní: 25. decembra 2017 so 
začiatkom o 16:00 hod. 1 hodinu pred sv. omšou bude možnosť 
pristúpiť k sviatosti zmierenia. 

Na prvú nedeľu v mesiaci (už v Novom roku ´2018) 
bude 07. januára 2018 naša pravidelná sv. omša opäť 
v Stuttgarte so začiatkom o 14:30 hod.  

Po sv. omšiach nasleduje zakaždým posedenie pri 
vianočnej atmosfére. Na posedenie si môžete doniesť niečo zo 
svojich vianočných dobrôt. Pozvite aj všetkých vám známych 
krajanov! 

 

3. Naše púte plánované na rok 2018:  
Tradičná púť do Ellwangenu sa predpokladá na 

sobotu 22. septembra 2018. 

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

        

6.  BIBLICKÉ STRETNUTIA sa aj od januára 

2018 budú naďalej pravidelne poriadať v  St. Stephanus 

Gemeinde – Filderstadt Bernhausen: spravidla vždy v 

piatky po II. nedeli v mesiaci. Začiatok je zakaždým 

o 18:00 hod. 

        
 

Ďakujem srdečne všetkým, ktorí sa počas celého uplynulého roka 
´2017 aktívne podieľali na realizovaní rôznych podujatí našej misie 

i tým, ktorí ich sprevádzali svojimi modlitbami a obetami. 

        
 

 S úsmevom a radosťou do Nového roka ´2018  
 

1. „My ľudia v každom prípade pochádzame od Adama, ale vy Švábi určite 
nie“, hovorí Juhobádenčan Švábovi. 

„Akože?“ spýta sa Šváb nahnevane. 
 „To vidí predsa každý! Keby bol býval Švábom Adam, potom by 
nebol zahryzol do Evinho jablka, ale bol by z neho urobil jablkovú šťavu a tú 

by bol predal.“ 
  

2. Lakomec leží na smrteľnej posteli. „Ach, prebeda!“, vzdychá, „keby som 
mohol aspoň zobrať so sebou svoje peniaze tam, kam sa teraz poberám!“ 

Nato spovedník pokrúti hlavou: „Tak tam by sa iste roztopili...“ 
 

3. Istá dáma vstúpi do kníhkupectva a hovorí: „Chcela by som nejakú knihu 
pre chorého.“ 
 „Niečo náboženské?“ 

 „Nie, nie, dotyčný sa má už lepšie.“ 
 

4. Dvaja jezuiti navštívia Jezuliatko v maštali v Betleheme.  
 „Nádejné a sľubné dieťa!“ povie jeden. „Mali by sme mu 
rezervovať miesto v jezuitskom internáte.“ 
 „Ale, prosím Vás!“ odvrkne zamietavo druhý. „Dieťa z takej 

chudobnej rodiny!?“ 
 

        
 

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 
 

 Bank. spojenie: Sparkasse Rhein Neckar Nord 

IBAN: DE84 6705 0505 0030 2770 40 

BIC: MANSDE66XXX 

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

