
VIANOCE ´2018 

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

milí priatelia! 
 

        

Počas žiadneho iného sviatku sa ľudia necítia 
byť tak nadmieru motivovaní vykonať niečo pre 
druhých, ako práve na Vianoce. A pritom počas 

týchto sviatkov vôbec nejde o to, čo konáme 
„my“! Tu sa nejedná ani o dielo našich rúk, ani 
o dielo nášho ducha. Ide tu predovšetkým o to, 

čo sám Boh vykonal pre nás! 
Veď Vianoce sme si ako sviatok sami 

nevymysleli, ako to bolo v prípade Silvestra či   
1. mája. Už od prvých historických Vianoc konal 

sám Boh. On nám podaroval Ježiša! A preto 
existuje už vyše 2 000 

rokov opodstatnený  
a skutočný dôvod, prečo 

sláviť Vianoce rok čo 
rok. Keď sa niekde „ohlási“ 
prírastok do rodiny, 

zvykneme povedať: 
„Budú mať bábo...“, alebo: „Narodí sa im 

bábätko...“, či: „Rodička čaká dieťa...“ 
Nezvyčajným sa tu zdá byť náš jazykový úzus. 
V súvislosti s narodením potomka sa totižto 

nevyjadríme, a ani bežne nezvykneme o rodičoch 
povedať, že ´oni dvaja vyformujú a potom          

i prinesú na svet svoje bábätko´.  
Práveže povieme: ´Oni čakajú dieťa!  

Očakávajú jeho narodenie! Čakajú rodinku!´ 
Áno, oni dvaja ako rodičia očakávajú potomka 

v nádeji, že ho aj dostanú! Tu je nám potom 
všetkým jasné, že novorodeniatko ako také 
nemožno len tak „vytvoriť, vymodelovať či 

vytvarovať“. Možno ho len prijať! Podobne ako 
ani lásku nemožno iba tak „spraviť či zhotoviť“.  

Možno ju len prijať alebo darovať! 
Ľudia, ktorí zažili historického Ježiša, dosvedčili: 

´My sme v ňom stretli Boha! On je Božím 
Synom, Emanuelom – Bohom s nami! My sme si 

ho takého „nevymodelovali“! Podobne ani 
Mária a ani Jozef ho takého „nevytvarovali“. 
Dokonca ani betlehemskí pastieri ho takým 
„nespravili“. Boh sám nám ho podaroval!´ 

Takto sa nám na Vianoce dáva sám živý Boh  
do daru v podobe betlehemského Jezuliatka. 
Nám preto nezostáva nič lepšie a ani súcejšie,  

než vykonať to, že HO prijmeme  
s vierou a láskou! 

Vianočné sviatky prichádzajú totižto 
s ohromným posolstvom: 

Vy ľudia, ktorí si želáte toľkokrát všetko 
„zhotovovať, vytvoriť či modelovať“ len sami, 

vedzte, že spásu (oslobodenie od definitívneho 
zla) si v tomto prípade sami  

zadovážiť nedokážete! 
Sám Boh sa vám túži podarovať  

v Ježišovi Kristovi! 
On sa Vám už vlastne aj podaroval... 

Len otvorte svoje dlane! 
Otvorte svoje srdcia! 

A prijmite „zhmotnenú“ lásku Boha, 
Emanuela – „Boha s nami“ do svojich duší 

i životov... Pretože Božie Dieťa 
z betlehemských jaslí je ďaleko viac,              

než dokážu „vytvoriť“ ľudia sami od seba.  
Ani náhodou nie je ONO vrcholným 

výkonom ľudstva... Na svete neexistuje nič,  
čo by HO dokázalo „vytvoriť a prekonať“. 
Ono neprichádza z  nás, ale k nám!  

Preto zaňho ďakujme Bohu!  
ON sám nám ho podaroval! 

A keďže na Vianoce máme do činenia               
s hlbokou pravdou o našom krehkom živote, 

musíme svätiť Božie narodenie ako 
požehnaný, veľký a štedrý sviatok... 

 
Nech sa teda na Vianoce všetkým ľuďom  

zvestuje veľká radosť: 

Narodil sa Kristus Pán, Záchranca a Vykupiteľ 

všetkých ľudí! 

Naplnilo sa veľké prisľúbenie o nádeji: 

Boh nestratil vieru v tento svet, 

nestratil vieru v ľudí! 

Na Vianoce sa Boh stáva človekom,  

aby nás naplnil jasom svojho svetla. 

Nech vo Vašom živote nielen cez Vianoce, 

ale aj počas celého nastávajúceho 

Nového roka ´2019 

pretrváva práve toto SVETLO, 

ktoré túži počas týchto sviatočných dní  

a najmä po nich  

natrvalo prežiarovať naše srdcia. 
 

 
 

Požehnané vianočné sviatky Vám želá 

 

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 2019 sú plánované sv. omše v MA na tieto 
nedele: 27.01; 24.02; 24.03; 28.04; 26.05; 23.06; 28.07; 
(august: letná prestávka); 22.09; 27.10; 24.11; 22.12; 
(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 2019 sú plánované sv. omše v ST na tieto 
nedele: 06.01; 13.01; 03.02; 10.02; 03.03; 10.03; 07.04; 
14.04; 05.05; 12.05; 02.06; 09.06; 07.07; 14.07; (august: 
letná prestávka); 01.09; 08.09; 06.10; 13.10; 03.11; 10.11; 
01.12; 08.12; (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 2019 sú plánované sv. omše v BB na tieto 
nedele: 13.01; 10.02; 10.03; 14.04; 12.05; 09.06; 14.07; 
(august: letná prestávka); 08.09; 13.10; 10.11; 08.12; 
(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 2019 sú plánované sv. omše v KL na tieto 
nedele: 20.01; 17.02; 17.03; 21.04; 19.05; 16.06; 21.07; 
(august: letná prestávka); 15.09; 20.10; 17.11; 15.12; 
(veľkonočný a vianočný program bude oznámený listom) 
 

        
 

2. VIANOČNÝ PROGRAM - december ´2018: 

Vigíliu Narodenia Pána budeme tohoto roku opäť sláviť 
spoločne s nemeckou farnosťou v Stuttgart-Botnang, v kostole 
St. Clemens, a to v pondelok v noci: 24. decembra 2018 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 utorok popoludní: 25. decembra 2018 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 ´2019) 
bude 06. januára 2019 (sviatok Zjavenia Pána – „Troch 
kráľov“) 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 2019:  
Tradičná púť do Ellwangenu sa predpokladá na 

sobotu 21. septembra 2019. 

        
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 

2019 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 
´2018 aktívne podieľali na realizovaní rôznych podujatí našej misie 

i tým, ktorí ich sprevádzali svojimi modlitbami a obetami. 

        
 

 Päť podnetných myšlienok do Nového roka ´2019  

 
1. KRESŤANSTVO: „Kresťanstvo už častejšie zomrelo a nanovo 
vstalo z mŕtvych. Lebo má Boha, ktorý pozná východisko z hrobu.“ 
(G. K. Chesterton) 
  

2. LÁSKA: „Dôkaz lásky sa prejaví v skutku.“ (sv. pápež Gregor I. 
Veľký) 
 

3. NARODENIE (Krista): „Keď sa náš Pán Ježiš Kristus narodil ako 
pravý človek, pričom neprestal byť pravým Bohom, položil v sebe 
základ nového stvorenia a svojím príchodom dal ľudskému pokoleniu 
duchovný začiatok.“ (sv. pápež Lev Veľký) 
 

4. NÁBOŽENSTVO: „Neraz sa náboženstvo stáva takmer produktom 
konzumu. Človek si vyberie to, čo sa mu páči a zároveň sa vždy 
nájde niekto, kto vie, ako na tom zarobiť. Ale náboženstvo, ktoré sa 
hľadá spôsobom ´urob si sám´, nám nakoniec nepomôže. Je to 
pohodlné, ale v momente krízy nás ponechá samých na seba.“ 
(pápež Benedikt XVI.) 
 

5. NÁBOŽNOSŤ: „... nábožnosť je užitočná na všetko a má 
prisľúbenie pre terajší aj budúci život.“ (1Tim 4,8) 
 

        
 

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

