
VEĽKÁ NOC ´2019 

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

milí priatelia! 
 

        
 

„A my vám zvestujeme, že prisľúbenie, 
ktoré dostali naši otcovia, Boh splnil ich deťom, 
keď nám vzkriesil Ježiša...“ (porov. Sk 13,32n). 
Ježišovo zmŕtvychvstanie je vrcholná pravda 
našej viery v Krista. Už prvé kresťanské 
spoločenstvo túto pravdu verilo a prežívalo ako 
ústrednú pravdu. Tradícia ju podáva ďalej ako 
základnú pravdu, spisy Nového zákona túto 
pravdu potvrdzujú a spolu s krížom sa ohlasuje 
ako podstatná časť veľkonočného tajomstva. 

 

 
 

Historicky sa teda pred 2 000 rokmi 
´udeje niečo´, čo napokon apoštolov podnieti k 
tomu, aby zo vzkriesenia Ježiša Krista urobili 
ústrednú tému kázania prvotnej Cirkvi. 
Akékoľvek legendy (vymyslené rozprávania) 
nikdy nevysvetlia vznik prvých priamych ľudských 
svedectiev. Legendy iba dokážu poukázať na to, 
ako sa príbeh časom ´nafúkol´. Ako sa však 
príbeh udeje skutočne, to dokážu vyrozprávať 
iba jeho očití svedkovia – priami účastníci toho, 
čo sa stalo. Čo v tejto súvislosti povedať k 
Ježišovmu prázdnemu hrobu? Ak by malo byť 
Ježišovo vzkriesenie len čírou legendou, potom 
by jeho telo v hrobe zostalo. Ale v to veľkonočné 
ráno sa nájde Ježišov hrob prázdny… 

Moslimovia môžu byť ochotní zomrieť za 
svoje presvedčenie, že sa Mohamedovi ako 
jednotlivcovi zjavil Alah, ale toto zjavenie nebolo 
nikdy verejné. Takže sa v tom môžu i mýliť. 
Nemôžu to dosvedčiť ako fakt, pretože to sami 
nevideli. Na rozdiel od toho 11 apoštoli 
zomierajú za niekoho, koho na vlastné oči videli 
a koho sa vlastnými rukami dotýkali. Kým 
väčšina ľudí iba verí, že ich presvedčenie je 
pravdivé, učeníci bez pochýb ´vedia svoje´, či 

bol Ježiš vzkriesený z mŕtvych, alebo nie. Sami 
tvrdia, že ho po smrti videli, rozprávali sa s ním 
a jedli s ním. Ak by si tým neboli absolútne istí, 
nikdy by sa galilejskí rybári nedali umučiť za 
ohlásanie a zvestovanie Ježišovho zmŕtvych-
vstania. 

Ak je Ježiš naozaj Boží Syn, potom je jeho 
učenie niečo oveľa viac, než len vynikajúce 
myšlienky múdreho učiteľa: je to božský pohľad 
a postoj k životu, na ktorom môžeme s istotou 
budovať i my naše životy. Ak Ježiš skutočne 
porazil smrť, potom sú dvere k večnému životu 
otvorené aj pre každého jedného z nás. A ak 
Ježiš naozaj vstal z mŕtvych, potom je stále živý a 
je možné sa s ním osobne stretnúť. 

Nás všetkých túžim povzbudiť počas 
nastávajúcej Veľkej noci k tomu, aby sme otázku 
ohľadom Ježišovho zmŕtvychvstania zobrali ako 
tú najrozhodujúcejšiu zo všetkých, ktoré si 
nárokujú usmerňovať náš život. A nepri-
stupujme k zodpovedaniu tejto otázky 
nedbanlivo alebo povrchne, pretože od nášho 
rozhodnutia v nej závisí všetko ostatné. 

Americký spisovateľ z Kalifornie M. 
Murphy (*1930 v Salinas) to raz vyjadril 
nasledovne: „V tomto našom osobnom výskume 
postavy Ježiša Krista sú v stávke nielen hlásané 
pravdy o Ňom (vrátane zmŕtvychvstania), ale 
najmä my sami.“ Inak povedané: Ak je to celé s 
Ježišovým zmŕvychvstaním pravda, potom je i 
celá moja a tvoja budúcnosť, i celá naša 
večnosť, závislá len a len od toho, ako zareaguje 
každý sám za seba na Osobu Ježiša Krista. V 
známom rozhovore sa už pred 2 000 rokmi 
prihovára sám Ježiš Židom, pričom ich aj 
vystríha: „…Vy ste z tohto sveta, ja nie som z 
tohto sveta … Ak neuveríte, že Ja Som, zomriete 
vo svojich hriechoch“ (porov. Jn 8,23n). 

 

 
 

Láska Zeleného štvrtku, 
viera Veľkého piatku, 
nádej Bielej soboty 

a VÍŤAZSTVO Veľkonočnej nedele 
nech Vás posilnia a naplnia 

pokojom a dôverou. 
 

Hojnosť Božích 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 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. VEĽKONOČNÝ PROGRAM ´2019: 

 Vo štvrtok Veľkého týždňa (tzv. „Zelený štvrtok“ – 18. 
apríla) budeme sláviť sv. omšu v Mannheime (kostol: 
Spitalkirche) spoločne s veriacimi Poľskej katolíckej misie od 
18.30 hod. 
 Obrady Veľkého piatku (19. 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 (20. apríla) so začiatkom už od 17.30 
hod. Hodinu pred sv. omšou je možnosť pristúpiť k sviatosti 
zmierenia. 

Na Veľkonočnú nedeľu (21. 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 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 od januára 

2019 naďalej pravidelne poriadajú v  St. Stephanus 

Gemeinde – Filderstadt Bernhausen: spravidla vždy v 

piatky po II. nedeli v mesiaci. Začiatok je zakaždým 

o 18:00 hod. 
 

 

        
 

 Tri podnetné myšlienky do Veľkonočného obdobia ´2019  
 
1. Čo znamená „vstať z mŕtvych“: Pri smrti, teda pri oddelení duše 
od tela, telo človeka podlieha rozkladu, kým jeho duša ide v ústrety 
Bohu, i keď ešte očakáva, že sa spojí so svojím osláveným telom. 
Boh vo svojej všemohúcnosti definitívne dá nášmu telu neporušiteľný 
život, keď ho mocou Ježišovho zmŕtvychvstania spojí s našou dušou. 
(KKC 997) 
 
2. Duša a telo pri konečnom vzkriesení: Cirkev učí, že každú 
duchovnú dušu stvoril bezprostredne Boh – „nevytvorili“ ju rodičia – a 
že je nesmrteľná; nezaniká, keď sa pri smrti odlúči od tela, a znova 
sa spojí s telom pri konečnom vzkriesení. (KKC 366) 
 
3. Viera vo vzkriesenie mŕtvych ako podstatný prvok 
kresťanskej viery: Veriť vo vzkriesenie mŕtvych bolo podstatným 
prvkom kresťanskej viery už od jej začiatkov: Vzkriesenie mŕtvych je 
istota kresťanov. Vierou vo vzkriesenie sme ´kresťanmi´. „Akože 
niektorí z vás hovoria, že zmŕtvychvstania niet? Veď ak niet 
zmŕtvychvstania, nebol ani Kristus vzkriesený. Ale ak nebol Kristus 
vzkriesený potom je márne naše hlásanie a márna je aj vaša viera… 
Ale Kristus vstal z mŕtvych, prvotina zosnulých“ (1Kor 15,12-14.20). 
(KKC 991) 

        
 

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/
http://www.svatepismo.sk/suradnice.php?suradnice=1%20Kor%2015,%2012-14.%2020
mailto:peter.hudymac@googlemail.com

