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„A predsa jar“ 

 

Kontrast medzi rozkvitajúcou prírodou vonku na jednej strane a znepokojivými správami z televíznych 

obrazoviek vo vnútri našich príbytkov o pekelníkovi menom „koronavírus“ na strane druhej, sa javí byť v momentálnom 

období pre každého jedného z nás temer na nevydržanie. No ihneď tu treba rázne podotknúť, že aj škodlivý vírus patrí k 

prírode. Denne už ani nedokážeme počúvať všetky tie smutné správy, ktoré sa šíria vinou celosvetovej pandémie. Už ani 

nehovoriac o tom, aké všelijaké obmedzenia nám ešte hrozia, a ktorým sa budeme musieť chtiac-nechtiac okrem toho 

podrobiť. Pochopiteľne, z druhej strany zasa ani nemôžeme prepočuť všetky spoľahlivé informácie a rady, ktoré sú nám 

takisto dennodenne poskytované prostredníctvom médií.  

A predsa popri tom všetkom badáme vonku aj nezastaviteľne sa šíriaci intenzívny rozmach 

kvitnúcich drobných žltých kvetov zlatého dažďa, rôznych druhov magnólie či prvosienky 

jarnej – celej tej pestrej palety živých kvetov vyrástajúcich zo zeme, a k tomu sa ešte aj 

nebojácne pridružujúcej sviežej jarnej zelene na konárikoch stromov za doprovodu veselo si 

štebotajúcich vtáčeniec! 

„Korona“ znamená doslova (z lat.): „koruna, korunovácia“; „ovenčovanie“ – teda „ozdobenie; 

docenenie“ všetkého toho, čo je dané prírodou, čo sa deje „prirodzenou cestou“, čo vyplýva z 

prírodných zákonitostí. Samotná príroda nám tak dáva v čase šíriaceho sa koronavírusu súčasne najavo svoju životodarnú, 

ale aj skazonosnú silu. 

Neexistuje však žiaden dôvod ku klaňaniu sa prírode. My jej síce prejavujeme obdiv, ale mávame pred ňou aj 

svoje obavy. Ako žijúce ľudské kreatúry v nej nemáme v zásade žiadne „právo“ na zdravie, nezraniteľnosť či dokonca 

nesmrteľnosť. A predsa sme vďaka Stvoriteľovi všetci vyzbrojení schopnosťou, aby sme prírodu zveľaďovali podľa 

Božieho príkazu („… naplňte zem a podmaňte si ju …“ – porov. Gn 1,28). Sme vyzývaní, aby sme sa starali o život. A to 

vzhľadom aj na utrpenie, skonávanie či smrť človeka. 

Na svoje veľké prekvapenie si našiel kolega v posledných dňoch pred dverami fary položenú malú kytičku 

prvosienok a na priloženom lístku s odkazom bola napísaná veta: „Jar predsa nemožno stornovať!“ Vraj aj pred dverami 

ostatných spolubývajúcich sa nachádzalo rovnaké posolstvo. Takýmto spôsobom nadobudol geniálny nápad susedky 

ohromnú silu pozobúdzať jednotlivcov z myšlienok upriamených iba na koronavírus a skôr ich myseľ zaujať myšlienkami 

na Veľkú noc. 

Nie, pri pohľade na aktuálnu situáciu vo svete nejde len o prirodzenú zbožnosť. Tu nejde len o akési lacné 

uchlácholenie známym a večne sa opakujúcim „kým zrno neodumrie“, ktoré zvykneme pripisovať nenásytnej či 

obdarujúcej prírode. A už vôbec nie je na mieste z našej strany nejaký akoby „panický pohľad myši na mačku“, či 

presnejšie povedané zvedavé a opakujúce sa klikanie počítačovou myšou na získanie nových informácií ohľadom 

„pekelníka menom Korona“ – ako keby mal byť náš pohľad na svet fixovaný už iba na šíriaci sa vírus... Lebo nestrácajme 

úplne zo zreteľa ani ostatné dianie vo svete... Napríklad, keď myslíme na osud a biedu takmer 400-tisíc ľudí, ktorí utiekli 

pred dvoma mesiacmi pred vládnou ofenzívou na povstalcami kontrolovaných územiach na severe Sýrie, pričom skoro 

polovicu z nich tvorili deti... 

Akým úbohým sa tu potom javí byť aj náš urputný zápas o druhý balík toaletného papiera v drogérii, keď sa nám 

skrz televízne obrazovky predstiera pred oči cynické ponižovanie ľudského života kdekoľvek inde vo svete. Nie, 

našťastie slnko vychodí každý deň i naďalej a do celého sveta vysiela rovnako svoje teplo i svetlo. A chvalabohu, ani 

tohtoročnú jar ešte nikto nestornoval! Preto smieme rátať i my v tomto mimoriadnom čase ešte aj s dobrými vecami – a 

sami nato aj dobro činiť. 

Na rozdiel od prirodzených náboženstiev v minulosti či dnes, neverí monoteizmus (kresťanský alebo židovský), 

že existuje výlučne dobrá, božská, všenutričná a prvotne nenarušená príroda. Naša viera v jediného Boha skôr tvrdí, že 

príroda bez ľudskej nadvlády dokáže produkovať aj pohromy. Pritom Boh Biblie zostáva ďaleko väčší, než samotná 

príroda a stojí zoči-voči nej so stvoriteľskou mocou v rukách. Tento „božský Náprotivok prírody“ preukazuje vo všetkom 

a nad všetkým svoju hodnovernosť ako darujúca sa a stvoriteľská Láska. Láska, ktorá je „veľkonočne“ silnejšia než 

akákoľvek smrť.  

Pri príchode jari je teda možné toho času vidieť práve túto Lásku ako prísľub života, keď sa ona opäť začína 

púšťať do svojej práce. Omnoho viac sa však prejavuje momentálne v prebúdzajúcej sa a narastajúcej solidarite i obetavej 

ľudskej láske, ktoré sa „vďaka“ koronavírusu ukazujú byť už teraz nečakane silné: Mladí ľudia, alebo i samotní susedia 

odrazu ponúkajú starým ľuďom nezištnú pomoc. Lekári, ošetrovatelia, ba aj dušpastieri sa sami vystavujú za chorých 

odvážne i na pomoc voči životu nebezpečnej chorobe. Dokonca i digitálne prepojenia počítačových sietí, ktoré umožňujú 

medziľudskú komunikáciu, sa začínajú využívať ešte kreatívnejšie. A nemálo ľudí nanovo objavuje silu modlitby. 

Napokon si kvôli koronavírusu nachvíľu oddýchne aj životné prostredie, pretože sa (aj mravne) zašpinený človek musí 

sám dať najsamprv do poriadku a očistiť sa. 

V každom prípade sa ani tohto roku jar stornovať nebude! Ani vonku a ani vo vnútri. Napriek všetkému, čo súvisí 

so smrťou, celkovo už v okamihu prevláda „springtime“. A hlavne náš „nebeský Otec pracuje doteraz“ (porov. Jn 5,17) 

ako náš Stvoriteľ a naliehavo nás prosí, aby sa urobilo jeho životodarnému pôsobeniu vykonávanému práve na jar 

dostatočné miesto a aby sa na každý pád rátalo aj medzi nami s „veľkonočným vírusom“ zachovávania našej vlastnej 

„slávnej nádeje i pevnej dôvery“ v Neho (porov. Hebr 3,6). 

 



Drahí veriaci, vážení krajania, milí priatelia! 
 

        
 

1. V Mannheime, Stuttgarte, Böblingene i Kaiserslauterne 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. 
 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). 
 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.! 
 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. 
 

 

Z dôvodu obmedzenia šírenia koronavírusu sú zrušené všetky plánované termíny na misii až do odvolania. 
Týka sa to aj sv. omší. Veriaci sú na tento čas oslobodení od povinnosti zúčastniť sa v nedeľu a prikázaný sviatok  

sv. omše. Kostoly ostávajú vo väčšine miest otvorené, aby mali veriaci možnosť na osobnú modlitbu v kostole. 
 

 

2. VEĽKONOČNÝ PROGRAM ´2020: 
Drahí bratia a sestry, 

nielen na Slovensku, ale aj v Nemecku a inde vo svete sa v tomto roku nebudú sláviť veľkonočné obrady verejným 
spôsobom. Preto všetkých veriacich povzbudzujem sledovať liturgické obrady veľkonočného trojdnia, ako aj ďalšie pobožnosti 
a duchovné aktivity prostredníctvom katolíckych televízií (napr. na Slovensku – „Lux“), katolíckych rádií (napr. na Slovensku – 
„Lumen“) alebo rôznych farských a internetových prenosov. Prosím vás, sledujte ich spôsobom, akoby ste na nich boli osobne 
prítomní so všetkou zbožnosťou a  sústredenosťou.  

Zároveň vám predkladám (v II. prílohe e-mailu !) texty domácej liturgie – LITURGIA DOMÁCEJ CIRKVI NA 
VEĽKONOČNÉ TROJDNIE ´2020 (zostavil ich kňaz Spišskej diecézy František Trstenský). Cieľom tejto liturgie je 
napomôcť zbožnému prežitiu tohtoročných veľkonočných sviatkov v našich domácnostiach. Môže sa ich pomodliť rodina, ale aj 
jednotlivec. Pošlite tieto texty aj vašim susedom a známym! 
 

                                
 

 Tri podnetné myšlienky do Veľkonočného obdobia ´2020 v čase pandémie  
 

1. Čo znamená „Kristovo zmŕtvychvstanie“: Kristus vstal z mŕtvych so svojím vlastným telom. „Pozrite na moje ruky a nohy, že som to ja“ (porov. 
Lk 24,39). Nevrátil sa však do pozemského života. Takisto v ňom „všetci vstanú z mŕtvych so svojím vlastným telom, 
ktoré majú teraz“, ale toto telo bude pretvorené na oslávené telo, na „telo duchovné“ (porov. 1 Kor 15,44). 
(KKC 999) 
 

2. Stav Kristovej vzkriesenej ľudskej prirodzenosti: Vzkriesený Ježiš nadväzuje so svojimi učeníkmi priame 
vzťahy: dáva sa im dotýkať a jedáva s nimi. Tým ich vyzýva, aby uznali, že nie je duch, ale hlavne, aby sa 
presvedčili, že vzkriesené telo, s ktorým sa im ukazuje, je to isté, ktoré bolo umučené a ukrižované, lebo ešte nesie 
stopy jeho umučenia. Ale toto pravé a skutočné telo má zároveň aj nové vlastnosti osláveného tela: už sa 
nenachádza v priestore a čase, ale sa môže                   stať prítomným, kde Ježiš chce a kedy chce, lebo jeho 
ľudská prirodzenosť už nemôže byť zadržaná na zemi, ale patrí iba do božskej sféry Otca. Preto je vzkriesený Ježiš aj 
zvrchovane slobodný zjaviť sa tak, ako chce: v podobe záhradníka alebo „v inej podobe“ (porov. Mk 16,12), ako je 
tá, na ktorú boli učeníci zvyknutí, a to práve preto, aby vzbudil ich vieru. (KKC 645) 
 

3. Spravodlivosť a solidarita medzi národmi: ´Priama pomoc´ je primeranou odpoveďou na bezprostredné mimoriadne potreby zapríčinené 
napríklad prírodnými pohromami, epidémiami atď. Lenže táto pomoc nestačí na nápravu ťažkých škôd, vyplývajúcich zo situácií núdze, ani na trvalé 
uspokojenie potrieb. Je potrebné ´reformovať´ aj medzinárodné ekonomické a finančné inštitúcie, aby účinnejšie podporovali spravodlivé vzťahy s 
menej vyvinutými národmi. Treba napomáhať úsilie chudobných národov, ktoré pracujú na svojom rozvoji a na svojom oslobodení. Toto učen ie 
treba celkom osobitne aplikovať v oblasti poľnohospodárstva. Roľníci, najmä v treťom svete, predstavujú prevažnú masu chudobných. (KKC 2440) 
 

 
 

Láska Zeleného štvrtku, viera Veľkého piatku, nádej Bielej soboty 
a VÍŤAZSTVO Veľkonočnej nedele 

nech Vás posilnia a naplnia pokojom a dôverou v tomto mimoriadnom čase. 
 

Požehnané sviatky želá a pokoj zmŕtvychvstalého Krista Vám všetkým vyprosuje  

Váš misionár Peter Hudymač 
 

 
 

Ďalšie užitočné informácie v čase pandémie: 
 

Priame prenosy sv. omší ponúkajú televízie, rádio, internet, niektoré farnosti ponúkajú tiež videoprenosy neverejných sv. omší. Napr.: 
 

-TV Lux vysiela sv. omše z kaplnky TV Lux viackrát za deň: https://www.tvlux.sk/ 
Sv. omše je možné sledovať naživo alebo aj z archívu (viď tlačidlá vpravo hore na stránke tv lux) 
 

-Živé vysielanie z národnej svätyne – Baziliky Sedembolestnej Panny Márie v Šaštíne: https://www.youtube.com/studio7bolestna/live 
 

-Informácie k sviatosti zmierenia v tomto čase nájdete na:  
https://www.vaticannews.va/sk/papez/news/2020-03/papez-v-nudzi-bez-spovednika-si-vzbudme-dokonalu-lutost.html 
 

-Cirkev umožnila získanie odpustkov v urgentných prípadoch epidémie: https://www.tkkbs.sk/view.php?cisloclanku=20200320036 
 

-Ďalšie užitočné info: https://svetkrestanstva.postoj.sk/52781/paet-tipov-ako-rozvijat-svoj-duchovny-zivot-pomocou-medii-a-socialnych-sieti 
 

-Webová stránka našej Slovenskej katolíckej misie (s ďalšími podnetnými informáciami): http://www.nemecko-misie.com 

 
Kontakt na Slovenskú katolícku misiu v juhozápadnom Nemecku: 

ThDr. Peter HUDYMAČ, PhD.; August-Bebel Str. 49; D - 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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