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Drahí veriaci, vážení krajania, 

milí priatelia! 
 

        
 

Nad smrťou človeka visí zakaždým otáznik. 
Je človek po vlastnom skonaní navždy 
„vyškrtnutý“? Je koniec všetkému, keď raz 
zomrieme? Aj ženy z evanjelia, ktoré šli za ranného 
svitania k hrobu, si určite kládli po Ježišovej smrti 
podobné otázky. Bolo v tom okamihu už všetko 
stratené? 

Švédsky filmový režisér E. I. Bergman (1918 
- 2007) zdelil raz v pohľade na tému ľudskej smrti 
nasledovný odkaz: „Teraz som ešte niekým, no už 
zanedlho budem bezcenný.“ Pre Bergmana 
znamenala teda smrť koniec všetkému. Preňho 
predstavovalo úmrtie človeka ´záverečnú bodku´. 

 

 
 

Sv. Ján Zlatoústy (349 - 407), carihradský 
patriarcha a veľký grécky cirkevný Otec, 
poznamenal k téme Ježišovej smrti i 
zmŕtvychvstania nasledovné: „Ako by mohlo 
napadnúť vtedajším dvanástim väčšinou 
nevzdelaným chudákom, ktorí strávili temer celý 
svoj aktívny život na jazerách a riekach, aby sa 
pustili do (celosvetového) ohlasovania Kristovho 
zmŕtvychvstania, keby to všetko nebola pravda? 
Ako by mohli tí, ktorí málokedy vkročili do mesta 
alebo na námestie, pomyslieť na to, že sa raz 
postavia proti celej zemi? Kristus bol po toľkých 
zázrakoch, ktoré vykonal, uväznený, všetci apoštoli 
sa rozutekali a jeden z nich ho dokonca i zaprel. 
Ako si teda máme vysvetliť, že sa všetci nedokázali 
ešte za Ježišovho života postaviť proti niekoľkým 
Židom? A keď už bol Ježiš mŕtvy i pochovaný 
(podľa neveriacich nebol vzkriesený, takže ako 
mŕtvy nemohol hovoriť...), ako to, že im mal práve 
on dodať toľko odvahy, že sa neváhali vrhnúť do 
víťazného boja proti celému svetu? Nemali sa skôr 
pýtať: Čo teraz? Nedokázal zachrániť seba, ako 
chce potom zachrániť nás? Počas života sa mu 
nepodarilo dobyť jediný národ, a my by sme mali 
teraz dobyť celý svet len za pomoci ´jeho mena´? 
Nebolo by takéto počínanie bláznovstvom? 
Nebolo by pochabosťou už len naň pomyslieť? Z 
toho jasne vyplýva, že keby ho nevideli 

vzkrieseného a nemali by poruke žiaden 
nevyvrátiteľný dôkaz o jeho moci, nikdy by sa 
neboli vystavili takémuto obrovskému riziku.“ 

Ani pre apoštola Pavla neznamená Ježišova 
smrť záverečnú bodku, ale skôr ´dvojbodku´. 
Pavol napíše: „Veď vieme, že Kristus vzkriesený z 
mŕtvych už neumiera, smrť nad ním už nepanuje“ 
(Rim 6,9). Teda aj podľa Pavla viera vo vzkriesenie 
relativizuje smrť. Každý z nás musí raz zomrieť, 
a tak musel aj Ježiš ako pravý človek. Avšak podľa 
Pavlovho presvedčenia sa nezmocnila smrť Ježiša 
navždy. Nedokázala nad ním získať absolútnu 
moc. Prirodzene, i apoštol Pavol si uvedomuje, že 
všetci raz zomrieme. Avšak za seba verí 
presvedčivo vo vzkriesenie z mŕtvych, keď napíše 
ďalej: „Lebo ak sme s ním zrástli a stali sa mu 
podobnými v smrti, tak mu budeme podobní aj v 
zmŕtvychvstaní“ (Rim 6,5). 

Žijeme teda aj my ako veriaci kresťania z 
úžasnej sily nevídaného veľkonočného posolstva, 
že ´život je silnejší ako smrť´? A kde a ako dokážu 
ľudia potom na nás spoznať túto vieru? Raz sa 
v danej súvislosti nechal počuť aj nemecký filozof 
a filológ F. W. Nietzsche (1844 - 1900): „Veď i ja 
by som uveril, keby sa mi samotní kresťania zdali 
byť viacej preniknutí spásou.“ 

To znamená, že sa nik z nás ako kresťan 
nesmie zastavovať vo svojom náboženskom živote 
iba pri modlitbe a bohoslužbe. Všetci si máme 
navyknúť zmocňovať sa radostnej zvesti o 
Kristovom zmŕtvychvstaní najmä v našom 
konkrétnom prežívaní každodenného života! A 
potom sa aj zo všetkých síl vehementne usilovať o 
rozdávanie tejto veľkonočnej radosti. Veď 
nezabúdajme, že ako kresťania máme osobitné 
poslanie: život chrániť a zveľaďovať, a stáť na 
strane ľudí, ktorí potrebujú našu pomoc! Kde sa 
nám to podarí, tam sa udeje „vzkriesenie“ aj v 
priebehu všedného dňa... 

 

 
 

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 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. VEĽKONOČNÝ PROGRAM ´2021: 

 Vo štvrtok Veľkého týždňa (tzv. „Zelený štvrtok“ – 01. 
apríla) budeme sláviť sv. omšu v Mannheime (kostol: St. 
Bonifatius Kirche, na ulici: Friedrich-Ebert-Straße 34, 68167 MA) 
spoločne s veriacimi Poľskej katolíckej misie od 18.00 hod. 
 Obrady Veľkého piatku (02. 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 (03. apríla) so začiatkom už od 17.30 
hod. Hodinu pred sv. omšou je možnosť pristúpiť ku sviatosti 
zmierenia. 

Na Veľkonočnú nedeľu (04. apríla – I. aprílová nedeľa) 
bude naša pravidelná sv. omša popoludní v Stuttgarte od 14.30 
hod. (kostol: St. Clemens). 

*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. 

        
 

Tri krátke povzbudenia do „Veľkonočného obdobia ´2021“ 
 

1. Izraelskí archeológovia objavili biblické zvitky staré približne 2000 
rokov. Oznámil to v utorok: 16.03.2021 židovský štát. Podľa neho ide 
o jeden z najvýznamnejších objavov, odkedy boli nájdené zvitky od 
Mŕtveho mora (r. 1947-1957). Vo vykopávkach v jaskyniach i útesoch 
v Judskej púšti sa našli okrem zvitkov aj: vzácne mince, 6000-ročná 
kostra dieťaťa a najstarší košík na svete, ktorý má viac ako 10 000 
rokov. Nájdené zvitky (najmä z kníh prorokov Zachariáša a Náhuma) 
obsahujú pasáže v gréčtine z tzv. Knihy dvanástich (menších) 
prorokov, ktorá je súčasťou hebrejskej Biblie. Podľa rádiokarbónovej 
datovacej metódy pochádzajú z 2. stor. po Kr. Väčšina textu je síce v 
gréčtine, avšak Božie meno je v starohebrejskom písme. A vedci už 
aj vedia, ktorá stať z proroka Zachariáša sa vlastne našla: „Ale toto 
sú príkazy; ktoré máte zachovávať: Hovorte každý pravdu svojmu 
blížnemu, majte naozaj spravodlivé súdy vo svojich bránach; nech 
nik nezamýšľa vo svojom srdci zlo proti svojmu blížnemu a nemilujte 
krivú prísahu, lebo toto všetko sú veci, ktoré nenávidím“ - hovorí 
Pán.“ (Zach 8,16-17). – Nejedná sa tu o veľavravné ´znamenie´ aj 
pre dnešnú našu aktuálnu „fake news a hoax“ dobu..? 
 

2. Spomínaný prelomový biblický nález ináč korešponduje aj s 
tohoročnou pôstnou výzvou pápeža Františka dať si „pôst od 
ohovárania a planých rečí“... Čerpajúc z myšlienok starých 
cirkevných otcov pápež poukazuje na niekoľko zásad, ktoré môžu 
dopomôcť aj nám pretransformovať ohováranie na slová dobrej rady. 
Zamerajme sa teda i my viac na poznanie a kultiváciu nášho srdca, 
aby z neho naďalej vychádzali slová povzbudenia i dobrej rady: 
I. Každú radu či  napomínanie by mala predchádzať modlitba. Mala 
by byť službou tomu druhému a v žiadnom prípade by nemala byť 
násilnou korekciou. 
II. Človek by mal byť vlastníkom toho, čo radí. Ak niekoho 
upozorňuje na zlé návyky, tie by mal mať on sám dávno zvládnuté.   
III. Napomínanie nikdy neoberá človeka o slobodu. Naše slová majú 
byť službou a ponukou. Či bude akceptovaná, nezávisí od nás.   
IV. Radu treba dobre podložiť a vysvetliť, ale nikdy netreba hovoriť 
viac, ako je človek schopný prijať. 
 

3. Pokračujúca nútená izolácia spôsobená pandémiou, limitovanie 
kontaktov kvôli možnej nákaze i celkovo izolovaný spôsob života 
v našich bytoch, do ktorého sme sa nedobrovoľne dostali, nemusí 
mať negatívny dopad na našu  psychiku. Práve naopak. Môžeme 
mať z toho i duchovný osoh! Tak ako eremiti (pustovníci), ktorí si 
zvolili život v samote a izolácii dobrovoľne. Eremita vedel mlčať a žil 
v tichosti. Stával sa majstrom slova vďaka kultivácii ticha. Medzi 
hovorenými slovami si doprial čas na reflexiu. Silencium (ticho) 
pustovníka nebolo prázdnym mlčaním. Nebol to dôsledok 
neschopnosti komunikovať či odmietanie rozhovoru. Mlčanie eremitu 
bolo podmienkou tvorenia vlastných myšlienok. Bolo prostriedkom 
komunikácie s Bohom a následne i s ľuďmi. Našim slovám však 
obyčajne nepredchádza mlčanie. Na to jednoducho nemáme čas. 
Preto naše slová neraz zraňujú a dlhodobo i poznačia vzájomné 
vzťahy. A tak nám nútená izolácia síce obmedzuje možnosť osobnej 
komunikácie, ale nie možnosť uvažovať a reflektovať. Môže nás 
naučiť povedať viac, ale menším množstvom slov. Vďaka tichu i 
mlčaniu môžu aj naše slová nadobudnúť kvalitu, ktorú predtým 
nemali. 

        
 

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 

mailto:peter.hudymac@googlemail.com

