
VIANOCE ´2019 

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

milí priatelia! 
 

        
 

Pri prvých historických Vianociach ide 
o prelom nielen v histórii židovského národa, 
ale i vo vývoji celého ľudského rodu. Nastáva 
úplne nová éra. Evolúcia objavuje celkom 
nové formy života. Vianoce budú odteraz 
oslavou tejto fantastickej pravdy. A síce, že 
človek dosahuje vrchol svojej osobnosti nie 
svojím talentom, ani nie svojou mozgovou 
kapacitou, ani silou či šikovnosťou, ale svojou 
láskou! 

Takto bude i ten najmenší v Božom 
kráľovstve väčší ako ktorýkoľvek velikán 
Starého zákona.  

´V tých dňoch zošlem svojho Ducha na 
všetkých bez rozdielu...´ 

 

 
 
Po Ježišovom historickom narodení už 

nebude človek potrebovať pre plnosť svojej 
osobnosti a svojho života nič okrem dobrého, 
otvoreného a milujúceho srdca. Každý – bez 
výnimky – bude mať teda pre svoju osobnú 
veľkosť priamo otvorené nekonečné priestory. 
Toto je skutočné posolstvo Vianoc! Takto 
vstupuje človek do nového stavu vedomia! 

My všetci sme sa už narodili do týchto 
nekonečných priestorov. Všetkým nám už bolo 
zvestované toto ´Posolstvo´. Nezabudnime 
naň ani tohto roku 24. decembra večer. 
Buďme všetci k sebe navzájom veľkí svojou 
čistou, úprimnou a najmä srdečnou láskou! 

Lebo od chvíle, čo sa narodil Ježiš, platí 
úžasná pravda – že tam, kde sa ľudia milujú, je 
ON SÁM medzi nimi. 

Takto sa mi potom zdá byť celkom 
logické, že Boží (vianočný) príchod medzi nás 
nie je ani rozprávkou, ani oslavou dávnej 
historickej udalosti, ale skutočnou prítomnou 
realitou, celkom zákonite a neomylne 
vyvolanou našou vzájomnou i úprimnou 
láskou. 

Nik z nás už nie je taký malý, aby 
nemohol počas Štedrého večera vyčariť vo 
svojom prostredí toto božské betlehemské 
tajomstvo. Nikto z nás už nie je zbytočný – 
ibaže by nedbal na posolstvo vianočnej noci, 
že Boh sa naozaj zjavil medzi nami ako láska. 

Vianočné posolstvo nám postaví celé 
dejiny úplne do iného svetla. Keď je s nami 
Boh, keď hovorí o láske ako o jedinej 
perspektíve ďalšieho vývoja, potom sa nám 
zdajú byť v tej chvíli všetky mocnosti sveta až 
nepríjemne malicherné. 

´Bude sa volať Emanuel – Boh s nami´, 
povedal prorok... 

Nuž, nech je Boh medzi nami počas 
celých tohtoročných vianočných sviatkov! A 
vlastne stále, zajtra i pozajtra, aby aj každý náš 
pominuteľný deň Nového roka ´2020 vynikal 
ohromnou láskou – dosť veľkou na to, aby 
Emanuel vskutku prišiel a zostával stále medzi 
nami. 

 

 
 

Požehnané vianočné sviatky  
naplnené pokojom a radosťou  

z príchodu Spasiteľa  
a šťastlivý Nový rok ´2020 

 Vám od betlehemského Dieťaťa  
vyprosuje  
a 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 2020 sú plánované sv. omše v MA na tieto 
nedele: 26.01; 23.02; 22.03; 26.04; 24.05; 28.06; 26.07; 
(august: letná prestávka); 27.09; 25.10; 22.11; 27.12; 
(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 na II. nedeľu (takisto od 14:30 hod.!) v mesiaci (Kirche St. 
Clemens na Lortzingstrasse 21; Stuttgart-Botnang). 
 Na rok 2020 sú plánované sv. omše v ST na tieto 
nedele: 05.01; 12.01; 02.02; 09.02; 01.03; 08.03; 05.04; 
12.04; 03.05; 10.05; 07.06; 14.06; 05.07; 12.07; (august: 
letná prestávka); 06.09; 13.09; 04.10; 11.10; 01.11; 08.11; 
06.12; 13.12; (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 2020 sú plánované sv. omše v BB na tieto 
nedele: 12.01; 09.02; 08.03; 12.04; 10.05; 14.06; 12.07; 
(august: letná prestávka); 13.09; 11.10; 08.11; 13.12; 
(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 2020 sú plánované sv. omše v KL na tieto 
nedele: 19.01; 16.02; 15.03; 19.04; 17.05; 21.06; 19.07; 
(august: letná prestávka); 20.09; 18.10; 15.11; 20.12; 
(veľkonočný a vianočný program bude oznámený listom) 
 

        
 

2. VIANOČNÝ PROGRAM - december ´2019: 

Vigíliu Narodenia Pána budeme tohoto roku opäť sláviť 
spoločne s nemeckou farnosťou v Stuttgart-Botnang, v kostole 
St. Clemens, a to v utorok v noci: 24. decembra 2019 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 stredu popoludní: 25. decembra 2019 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 ´2020) 
bude 05. januára 2020 (Druhá nedeľa po Narodení Pána) 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 2020:  
Tradičná púť do Ellwangenu sa predpokladá na 

sobotu 19. septembra 2020. 

        

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 

2020 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. 
        

Ďakujem srdečne všetkým, ktorí sa počas celého uplynulého roka 
´2019 aktívne podieľali na realizovaní rôznych podujatí našej misie 

i tým, ktorí ich sprevádzali svojimi modlitbami a obetami. 

        
 

 Tri podnetné myšlienky do Vianočného obdobia 2019 / 2020  
 

1. Prečo sa Slovo stalo telom?: „Naša prirodzenosť bola chorá a 
potrebovala lekára. Padlý človek potreboval toho, kto by ho zdvihol. 
Prišiel o život a potreboval toho, kto by ho oživil. Stratil účasť na 
dobre a potreboval toho, kto by ho priviedol späť k dobru. Bol 
zatvorený v temnotách a potreboval svetlo. Zajatec hľadal 
záchrancu, porazený pomocníka, utláčaný porobou osloboditeľa. Sú 
to azda nepatrné a bezvýznamné dôvody, aby pohli Boha zostúpiť a 
navštíviť ľudskú prirodzenosť, keď bolo ľudstvo v takom nešťastnom 
a biednom položení?“ (sv. Gregor Nyssenský) 
 

2. Čo znamená viera vo vtelenie?: Viera v skutočné vtelenie 
Božieho Syna je rozpoznávacím znakom kresťanskej viery. „Božieho 
Ducha poznáte podľa tohto: Každý duch, ktorý vyznáva, že Ježiš 
Kristus prišiel v tele, je z Boha“ (1Jn 4,2). (KKC 463) 
 

3. Čo značí meno Ježiš?: Meno Ježiš (z hebr. „Boh spasí“) 
znamená, že samo Božie meno je prítomné v osobe Božieho Syna, 
ktorý sa stal človekom, aby všetkých definitívne vykúpil z hriechov. 
Ježiš je Božie meno a iba ono prináša spásu. Odteraz ho môžu 
vzývať všetci, lebo vtelením sa Ježiš tak zjednotil so všetkými ľuďmi, 
že „niet pod nebom iného mena, daného ľuďom, v ktorom by sme 
mali byť spasení“ (Sk 4,12). (KKC 432) 
 

        
 

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 
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