
VEĽKÁ NOC ´2018 

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

milí priatelia! 
 

        
 

Existuje jeden spirituál čiernej Ameriky,    
v ktorom sa hlasy zlievajú do výkriku, 
opakovaného takmer s posadnutosťou v hlahole 
dychových a bicích nástrojov: „My God, what 
a morning!“, Bože môj, aké ráno! Je to radosť 
veľkonočného svitania. 
 Je to taká radosť, akú mali slovanské 
národy, keď sa v to ráno rozbehli do ulíc            
a objímali okoloidúcich: „Kristus vstal                 
z mŕtvych!“ A všetci spolu odpovedali: „Áno, 
naozaj vstal z mŕtvych!“ 
 

 
 

Zdržanlivejšia a prísnejšia vo svojich 
gregoriánskych rytmoch, ale rovnako intenzívna 
je radosť vyjadrená veľkou, starodávnou 
latinskou liturgiou. No žiaľ, zarchivovali ju 
horliví teoretici, ktorí si mysleli, že vyjdú v ústrety 
mýtickému „dnešnému človeku“, keď mu 
odoberú všetku krásu a potlačia slávnostné 
tóny, ktoré akoby doliehali až k nám z hĺbky 
dejín. Výdatne tak prispeli k tomu, aby sa stala 
ešte nudnejšia rutina, ktorou sú poznačené naše 
vyblednuté Veľké noci. 
 No cirkevné generácie aj so svojimi 
chybami (hoci s najlepším úmyslom) sa 
vymieňajú. Cirkev, povedané slovami Toho, 
ktorý dnes vstáva z mŕtvych, zostáva. Napriek 
všetkému zostáva správcom toho evanjelia, 
ktoré je dobrou zvesťou, ako hovorí doslovný 
preklad slova „evanjelium“. 
 Ale evanjelium je eu-anghélion (z gréc.), 
„dobrou zvesťou“ nad všetky ostatné. Naplňuje 
radosťou toho, kto prijíma jeho pravdu,             
z dôvodu, od ktorého sa odvádzajú všetky 
ostatné. 

 Ak naozaj Ježiš zvíťazil nad smrťou, 
neurobil to pre seba, ale pre nás. Stalo sa tak 
preto, aby nám všetkým otvoril cestu k šťastnej 
večnosti: „Idem vám pripraviť miesto“, povedal, 
keď sa lúčil počas večere vo štvrtok. 
 Zvíťazil nad smrťou, aby nám umožnil 
prekonať úzkosť zbytočného umučenia, ktorým 
je krátky pozemský život. Otvoril nám 
perspektívu nekonečnosti tam, kde sa zdalo, že 
cestu uzatvára čierny múr definitívneho 
a neodvratného konca. 
 Predovšetkým toto je radosť Veľkej noci. 
Toto živilo dojímavú hudbu Afroameričanov, 
pod vplyvom ktorej sa kresťania, aj neznámi, 
objímali na uliciach v to jarné ráno. 
 Stáva sa, že sem-tam počujeme aj 
moralistický alebo sociologický výklad evanjelia, 
kde Ježiš je predstavený ako židovský Sokrates, 
učiteľ etiky, sociálny agitátor, ktorý dáva navyše 
dobré rady politicky korektnému občanovi. 
 Ak nás pokúša zívanie, ovládnime ho. 
A reagujme na túto soľ bez chuti tým, že 
pomyslíme na obrovskú radosť, ktorú treba 
objaviť. Radosť, ktorá ovládala celé generácie 
veriacich, počnúc tou, ktorá žila v to vzdialené 
ráno (a predsa stále aktuálne) v Jeruzaleme. 
 Naozaj je to Veľká noc. Odozva 
sviatočných zvonov nám má a musí zaznieť 
v srdci nie preto, že si pripomíname niekoho 
múdreho, ktorý pekne hovoril. Ale pretože „Muž 
bolesti“, ktorého príchod predpovedal Izaiáš 
a ktorého pribili na kríž len pred troma dňami, 
vo veľkonočné ráno vstáva z mŕtvych a takto 
dokazuje, že Boh prišiel, „aby nám priniesol 
život a daroval nám bohatstvo života“. 

(spracované z knihy V. Messoriho: „Naozaj vstal z mŕtvych?“) 
 

 
 

 

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 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. VEĽKONOČNÝ PROGRAM ´2018: 

 Vo štvrtok Veľkého týždňa (tzv. „Zelený štvrtok“ – 29. 
marca) budeme sláviť sv. omšu v Mannheime (kostol: 
Spitalkirche) spoločne s veriacimi Poľskej katolíckej misie od 
18.30 hod. 
 Obrady Veľkého piatku (30. marca) 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 (31. marca) so začiatkom už od 18.00 
hod. Hodinu pred sv. omšou je možnosť pristúpiť ku sviatosti 
zmierenia. 

Na Veľkonočnú nedeľu (01. apríla – I. aprílová nedeľa) 
bude naša pravidelná sv. omša popoludní v Stuttgarte od 14.30 
hod. (kostol: St. Clemens). 

Po sv. omšiach nasleduje zakaždým posedenie pri 
veľkonočnej atmosfére. 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 naďalej pravidelne konajú v  St. Stephanus Gemeinde 

– Filderstadt Bernhausen: spravidla vždy v piatky po II. 

nedeli v mesiaci. Začiatok je zakaždým o 18:00 hod. 
 

        
 

7. Mimoriadne: Ľudové misie 10.-13. mája 2018 
(bližšie info: www.nemecko-misie.com) 

Mnohí z nás poznajú zo Slovenska ľudové misie. 
Viacerí z nás vyjadrili túžbu uskutočniť takéto duchovné 
podujatie aj na našej misii. Naše pozvanie prijali bratia 
Kapucíni z Bratislavy, brat Félix a brat Ondrej, ktorí pre nás 
povedú duchovnú obnovu v dňoch 10. – 13. mája 2018         
v kostole a sále St. Clemens v Stuttgarte. Radi by sme 
všetkých povzbudili zúčastniť sa tejto duchovnej obnovy. Aj 
rodiny s deťmi, mládež, mužov, ženy, manželov, slobodných. 
Bratia Kapucíni k nám prídu ohlasovať Božie slovo               
a povzbudiť nás vo viere a na ceste spásy. Preto je pozvaný 
každý. (Za prípravný tím Ľuboš Ihring) 

 

        
 

 S úsmevom do veľkonočného obdobia ´2018  
 

1. „S takými ušpinenými rukami chcete ísť na sv. omšu?“, 
napomínajú roľníka pri vstupe do kostola. 
„Áno“, usmeje sa sedliak a hovorí: „Radšej vojdem s ušpinenými rukami, 
ale s čistým srdcom – ako naopak!“  
  
2. Farár sa pýta na hodine náboženstva: 
„Viete vôbec, prečo bola veľkonočná radostná zvesť ohlásená najprv 
ženám?“ 
„Pán farár, to je predsa jasné, veď aby sa táto správa rozchýrila čo 
najrýchlejšie po celom svete...“  
 
3. Žiaľbohu si turista vo Svätej zemi nevie spomenúť, ako sa povie po 
anglicky „Múr nárekov“, ktorý chce navštíviť v Jeruzaleme. A tak sa prihovorí 
taxikárovi slovami:  
„Odvezte ma, prosím, k budove, kde ľudia nariekajú.“ 
A krátko nato vystúpi pred daňovým úradom...  

        
 

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

