
VIANOCE ´2020 

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

milí priatelia! 
 

        
 

Teológovia popisujú skutočnosť toho, že hoci 
mal Ježiš postavenie Boha, no nevyužil túto 
svoju rovnoprávnu hodnosť s ním vo svoj 

prospech, ale sa jej dobrovoľne zriekol a vzal na 
seba postavenie sluhu, odborným biblickým 

termínom ´kenóza´ (gréc. ´kénosis´ = 
zrieknutie sa, vyprázdnenie). 

 
 
 
 
 

Kým toto „vzdanie sa“ bolo späté v Ježišovom 
prípade s ponížením, obsahovalo aj istú dávku 

slobody. Ježiš mohol povedať, čo chcel, bez 
toho, aby jeho hlas zrážal vrcholky stromov. 

Mohol vyjadriť svoj hnev a nazvať kráľa 
Herodesa líškou. Alebo vyhnať bičom kupcov  
z chrámu bez toho, aby sa zem otriasala jeho 

prítomnosťou. A mohol sa rozprávať s každým 
– s prostitútkou, so slepcom, s vdovou, 

s malomocným bez toho, aby dopredu musel 
varovať: „Nebojte sa!“ 

A ako raz veľmi trefne poznamenal istý mladý 
muž: Ježiš nie je ako onen generál, ktorý sedí  

v džípe a odtiaľ velí vojakom napredovať. 
Snehová metelica im bije do tváre a oni sa 

brodia v snehu a blate. Vojaci padajú od únavy 
a generál zababušený v kožuchu len hromží  

a vyhráža sa im... Ktoréhosi z vojakov to strašne 
dopáli a, nedbajúc na následky, vybuchne: 

„Pán generál, poďte z auta dolu!  
Dajte nám príklad, ako treba napredovať!“ 

K takémuto Bohu, zostupujúcemu z neba nadol 
v osobe Ježiša Krista, sa môžem priblížiť aj ja. 
Každý jeden z nás. So svojím smútkom alebo  

i stratenou životnou radosťou. Môžem k nemu 
podísť s výzvami, s ktorými som dennodenne 

konfrontovaný a ktoré ma neraz i zaťažujú.       
K Bohu, ukrytom v malom dieťati, smiem prísť 
aj ja so svojou sklamanou a zranenou láskou. 
K nemu smiem prichádzať i v blížnych môjho 
života, pretože prostredníctvom tohto Boha, 
ktorý sa stáva človekom, stojí tento svet pod 

novou a dobrou hviezdou. 
Ďalej prichádza Boh do tohto sveta i preto,  

aby nám ľuďom otvoril nové životné možnosti. 
Prichádza, aby smutní boli potešení, pozbavení 

odvahy opäť odvahou naplnení, a aby tým,  
pri ktorých už niet žiadnej nádeje, bola nanovo 

darovaná perspektíva. Boh nám totiž túži 
darovať radosť zo života, i keď mnohým ľuďom 
dnes často (aj kvôli korone) do smiechu nie je. 
Vtelený Boh v osobe Ježiša Krista nás vskutku 
pozýva k vydarenému životu. K životu, ktorý je 
viac ako len luxus či blahobyt, viac, ako je ním 
len zdravie tela či pozemské šťastie. Boh Ježiša 

Krista túži, aby sme sa stali celistvými a úplnými 
ľuďmi. Práve tam, kde nám čosi chýba zo 
životnej radosti a kde v duši vládne hlboký 

nepokoj. Kde sa neustále cítime byť len štvaní 
a hnaní. Kde mávame pocit, že sme iba 

využívaní a zraňovaní. Náš Boh si skutočne 
praje, aby sme sa oboma rukami chytali nových 

životných šancí. Šancí, ktoré sa nepochybne 
ukrývajú aj v neutešených ľudských situáciách. 

Lebo i dnes sa sám Boh túži v nás i cez nás 
nanovo stávať človekom. 

 

 
 

Požehnané vianočné sviatky 

naplnené pokojom a radosťou 

z príchodu Spasiteľa 

a 

šťastlivý (bezvírusový) Nový rok ´2021 

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 2021 sú plánované sv. omše v MA na tieto 
nedele: 24.01; 28.02; 28.03; 25.04; 23.05; 27.06; 25.07; 
(august: letná prestávka); 26.09; 24.10; 28.11; 26.12; 
(veľkonočný a vianočný program bude oznámený listom) 

 V STUTTGARTE 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 2021 sú plánované sv. omše v ST na tieto 
nedele: 03.01; 10.01; 07.02; 14.02; 07.03; 14.03; 04.04; 11.04; 
02.05; 09.05; 06.06; 13.06; 04.07; 11.07; (august: letná 
prestávka); 05.09; 12.09; 03.10; 10.10; 07.11; 14.11; 05.12; 
12.12; (veľkonočný a vianočný program bude oznámený 
listom) 

 V BÖBLINGENE 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 2021 sú plánované sv. omše v BB na tieto 
nedele: 10.01; 14.02; 14.03; 11.04; 09.05; 13.06; 11.07; 
(august: letná prestávka); 12.09; 10.10; 14.11; 12.12; 
(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 2021 sú plánované sv. omše v KL na tieto 
nedele: 17.01; 21.02; 21.03; 18.04; 16.05; 20.06; 18.07; 
(august: letná prestávka); 19.09; 17.10; 21.11; 19.12; 
(veľkonočný a vianočný program bude oznámený listom) 
 

        
 

2. VIANOČNÝ PROGRAM ´2020: 

Vigíliu Narodenia Pána budeme tohoto roku opäť sláviť 
spoločne s nemeckou farnosťou v Stuttgart-Botnang, v kostole 
St. Clemens, a to vo štvrtok v noci: 24. decembra 2020 so 
začiatkom o 22:00 hod. 1 hodinu pred sv. omšou bude možnosť 
pristúpiť k sviatosti zmierenia (v slovenčine). 

*Na túto „polnočnú“ sv. omšu sa však bude potrebné 
záväzne nahlásiť aj Slovákom / -kám, a to oficiálne od 08.12.2020 
na tel. čísle: Tel.: 0049 (0) 711 – 69 25 69; alebo e-mailom: 
StClemens.Stuttgart@drs.de (Pfarramtssekretärin Uschi Müller; 
Kath. Pfarramt St. Clemens; Fleckenwaldweg 25; 70195 Stuttgart).  

V Mannheime budeme sláviť tento rok sviatok Narodenia 
Pána (Prvý sviatok vianočný) v piatok popoludní: 25. decembra 
2020 so začiatkom o 16:00 hod. 1 hodinu pred sv. omšou bude 
možnosť pristúpiť k sviatosti zmierenia (v slovenčine). 

V nedeľu na sviatok Svätej rodiny Ježiša, Márie 
a Jozefa (27. decembra 2020) bude naša pravidelná sv. omša 
opäť v Mannheime so začiatkom od 16.00 hod. 

Na prvú nedeľu v mesiaci (už v Novom roku ´2021) 
bude 03. januára 2021 (2. nedeľa po narodení Pána) naša 
pravidelná sv. omša opäť v Stuttgarte so začiatkom o 14:30 hod. 
------------------------------------------------------------------------------------------ 

*Pri účasti na sv. omšiach je však naďalej potrebné rátať s 
početnými obmedzeniami a za dodržiavania viacerých 
protiepidemických opatrení (napr.: povinná dezinfekcia rúk pri 
vstupe do kostola; 1,5 až 2-metrový odstup; rúško na zakrytie nosa 
a úst; osoby, ktoré majú akékoľvek príznaky choroby, sa z 
pochopiteľných dôvodov bohoslužieb zúčastniť nemôžu!) 

 

        

3. Informácia: Kto ešte neprijal sviatosť krstu, 1. sv. 
prijímania, birmovania ..., môže sa prihlásiť a zároveň 
pripraviť pod vedením kňaza na prijatie týchto sviatostí. 

        
 

4.  BIBLICKÉ STRETNUTIA sa ďalej chystáme 

pravidelne poriadať od januára 2021 v  St. Stephanus 

Gemeinde – Filderstadt Bernhausen, nakoľko nám to dovolí 

celková situácia: spravidla vždy v piatky po II. nedeli 

v mesiaci. Začiatok je zakaždým od 18:00 hod. 
        

 

Tri krátke zamyslenia do „Vianočného obdobia 2020 / 2021“ 
 

1. Pandémia nám (doteraz) poskytla scenériu prázdnych ulíc a miest 
duchov, zranenej ľudskej blízkosti, fyzického odstupu. Zbavila nás 
neviazanosti objatí, láskavosti podaných rúk, nežnosti bozkov a 
premenila naše vzťahy na hanblivé interakcie medzi neznámymi, na 
neutrálnu komunikáciu medzi jednotlivcami bez tváre, zahalenými v 
anonymite ochranných rúšok. Obmedzenia sociálnych kontaktov sú 
hrozivé; môžu viesť k situácii izolácie, beznádeje, hnevu a 
zneužívania. U starých ľudí v poslednom štádiu života sa utrpenie ešte 
prehĺbilo, pretože k fyzickému utrpeniu sa pridala zhoršená kvalita 
života a chýbajúce návštevy zo strany rodiny a priateľov... 
 

2. Hmatateľne sme pocítili najtragickejšiu tvár smrti: niektorí zakúsili 
osamelosť tak fyzického, ako aj psychického odlúčenia, pričom ich 
rodiny ostali bez možnosti rozlúčiť sa so svojimi drahými, či preukázať 
im aspoň základnú úctu v podobe adekvátneho pohrebu. Videli sme, 
ako sa končí život bez rozdielu veku, sociálneho statusu či 
zdravotného stavu. „Krehkí“ – takí sme my všetci: radikálne poznačení 
skúsenosťou konečnosti, ktorá je jadrom našej existencie; táto 
skúsenosť tu nie je len príležitostne, nestretáme sa len s jemným 
dotykom jej prechodnej prítomnosti, aby sme mohli ďalej nerušene žiť 
v presvedčení, že všetko pôjde podľa našich plánov. Vynárame sa      
z noci tajomných počiatkov: sme povolaní k bytiu bez možnosti voľby, 
no čoskoro dospejeme k domýšľavosti a sťažnostiam, domáhajúc sa 
ako nášho vlastníctva toho, čo nám bolo iba darované… 
 

3. Sme (však) povolaní k postoju NÁDEJE, ktorá dokáže prekročiť 
paralyzujúci účinok dvoch opačných pokušení: na jednej strane 
rezignácie, ktorá pasívne prijíma udalosti, a na druhej strane nostalgie 
za návratom k minulosti, ktorá sa redukuje na túžbu po tom, čo bolo 
prv. Avšak nastal čas vymyslieť a uskutočniť projekt ľudského 
spolužitia, ktoré by umožnilo lepšiu budúcnosť pre všetkých...! 

(spracovné podľa: Pápežská akadémia pre život; „Ľudské spoločenstvo v dobe 
pandémie: predčasné zamyslenia o znovuzrodení života“; Vatikán, 22. júla 2020) 

 

        
 

„Usilujme sa vyťažiť dobro aj zo zložitej situácie vynútenej 
pandémiou: väčšiu striedmosť, diskrétnu a úctivú pozornosť 

voči ľuďom okolo nás, ktorí môžu byť v núdzi, a chvíle modlitby 
uprostred rodiny, s jednoduchosťou.“ (pápež František) 

 

        
 

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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