
VIANOCE ´2021 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Drahí veriaci, vážení krajania, bratia a sestry, 

milí priatelia! 
 

        

Nezdá sa Vám, že nech by každoročné Vianoce 
pozostávali u mnohých ľudí naozaj iba zo 

stromčeka, darčekov, kapra atď., predsa len 
upozorňujú aj na čosi hlboké v ľudských dušiach: 
na túžbu po niečom čistom, veľkom, vznešenom, 
dobrom, spravodlivom, povznášajúcom, alebo 

dokonca na túžbu po „niekom“, kto by nás 
vytrhol z osídiel našich každodenných, viac 

vnútorných ako vonkajších bied, viac mravných 
ako hmotných nedostatkov? A čo symbolika 

darčekov? Nie je azda ona obrazom toho, 
že každý z nás i všetci dovedna, celá ľudská rodina 
sme dostali dar 
nekonečnej hodnoty  

v osobe Ježiša 
z Nazareta, v ktorom 

Boh nosí našu 
ľudskú tvár? 
Aby sa tak každý mohol bez rozpakov priblížiť  
k Nemu, predstavuje sa nám práve na Vianoce  
ako dieťa. Veď ku komuže pristúpi bežný človek 

bezprostrednejšie či nekomplikovanejšie než  
k dieťaťu? A koho človek spontánnejšie osloví „ty“ 

než dieťa? Dieťa má totiž stále moc vzbudiť 
prítulnosť a lásku! Priam sa človeku ponúka: 

´Vezmi ma do náručia!´ A práve i Dieťa 
z Betlehema dnes klope na dvere srdca každého 
jedného z nás. V jeho milote sa nám predstavuje 

sama milota Božia,  
ktorá v betlehemskom dieťati čaká na každého 

človeka. Na každého bez jedinej výnimky! 
Pritom sa toto Dieťa samo narodilo v najdlhšej, 

najtemnejšej noci roka, symbole temných stránok 
života, od Boha odvrátenej tváre človeka... 

A preto nemáme Ježiša zaraďovať k tým, ktorí by 
sa vyhýbali pochybným elementom temného 

podsvetia. Práve naopak. On je predsa ten, ktorý 
neváha zostúpiť až na dno priepastí všetkých 

ľudských bied! A tí, ktorých tam nachádza, majú 
ako prví účasť na jeho vykupiteľskej dobrote! 

V strede temnej noci smie práve im vďaka 
betlehemskému dieťaťu svitnúť nový jasný deň.  

Im prvým! 
Ježiš sa teda v žiadnom prípade nevyhýba ani 

ľuďom s temnou minulosťou... Naopak, 
vyhľadáva ich. Dokonca sa zavše sám pozýva k ich 
stolu. Sadne si, načúva, hovorí pokojne, vľúdne, 
pokorne. Nenapodobiteľným spôsobom ukazuje 

aj im novú životnú cestu, no nikoho z nich ňou 
nenúti vykročiť. Ani slabošsky neschvaľuje vždy  

a všetko, no zasa ani tvrdo nekarhá. 
Iba ak tých spravodlivých vo vlastných očiach... 
Bohočlovek Ježiš sa tak usiluje o to, aby všetci 

ľudia spoznávali, či a odkiaľ im hrozí 
nebezpečenstvo, a aby v nich vzbudzoval správny 

inštinkt sebazáchovy. Ježiš totiž veľmi dobre pozná 
človeka, dielo svojich rúk, a preto ani nečaká 

ihneď od neho zmenu z večera do rána. Lebo sám 
vie, že ak raz „otvorí“ človekovi oči, ten vykročí 

nato bez váhania po ceste spravodlivosti. 
Ba doslova „pobeží“, lebo mu ktosi „rozšíril srdce“ 

(Ž 119,32) a konečne ho zbavil zvierajúcej 
úzkoprsosti i pohľadu upretého len a len na zem. 

Ježiš teda vie až veľmi dobre, že najhlbšia  
a najhrozivejšia noc vládne vždy v ľudských 

srdciach, v mysli i duši človeka... I preto jeho 
spása začína práve tam. A práve i tam dosahuje 
svoje najväčšie víťazstvá. Preto i všetci tí svätci, 
ktorí nosili Ježišove viditeľné stigmy na rukách 
alebo tie neviditeľné v srdci (napr. sv. František  

z Assisi, sv. Páter Pio z Pietrelciny či bl. Anna 
Katarína Emmerichová z Dülmenu), mali rovnaké 

reakcie ako On. Skrátka nevedeli zniesť ľudskú 
biedu, a preto sa temer stále nadľudsky usilovali 

zmierňovať ju. Nikdy však ani oni nestrácali  
zo zreteľa prvoradú úlohu – zbavovať človeka 
duchovnej biedy, lebo práve z nej pochádza  

všetko zlo vo svete! 
I takáto je reč Vianoc, svätej noci narodenia Pána. 
Určená je všetkým nám, ale i tým, ktorí sa už teraz 

cítia byť odpísaní všetkými. Ale určená je zaiste  
i všetkým tým, ktorí už za Ním vykročili, 

i keď stále cítia, že sú ešte iba kdesi na polceste... 
 

 
 

Na Vianoce sa Boh stáva človekom,  

aby nás naplnil jasom svojho svetla. 

Nech vo Vašom živote nielen cez Vianoce, 

ale aj počas celého nastávajúceho 

Nového roka ´2022 

pretrváva práve toto SVETLO, 

ktoré túži počas týchto sviatočných dní  

a najmä po nich  

natrvalo prežiarovať naše srdcia. 
 

 
 

Požehnané vianočné sviatky  

Vám želá 
 

misionár 
  

Peter Hudymač 



Bratia a sestry – všetci slovenskí 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. 
 Na rok 2022 sú plánované sv. omše v MA na tieto 
nedele: 23.01; 27.02; 27.03; 24.04; 22.05; 26.06; 24.07; 
(august: letná prestávka); 25.09; 23.10; 27.11; 25.12; 
(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 2022 sú plánované sv. omše v ST na tieto 
nedele: 02.01; 09.01; 06.02; 13.02; 06.03; 13.03; 03.04; 10.04; 
01.05; 08.05; 05.06; 12.06; 03.07; 10.07; (august: letná 
prestávka); 04.09; 11.09; 02.10; 09.10; 06.11; 13.11; 04.12; 
11.12; (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 2022 sú plánované sv. omše v BB na tieto 
nedele: 09.01; 13.02; 13.03; 10.04; 08.05; 12.06; 10.07; 
(august: letná prestávka); 11.09; 09.10; 13.11; 11.12; 
(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 2022 sú plánované sv. omše v KL na tieto 
nedele: 16.01; 20.02; 20.03; 17.04; 15.05; 19.06; 17.07; 
(august: letná prestávka); 18.09; 16.10; 20.11; 18.12; 
(veľkonočný a vianočný program bude oznámený listom) 
 

        
 

2. VIANOČNÝ PROGRAM - december ´2021: 

 
Vigíliu Narodenia Pána budeme tohoto roku opäť 

sláviť spoločne s nemeckou farnosťou v Stuttgart-Botnang, 
v kostole St. Clemens, a to v piatok v noci: 24. decembra 
2021 so začiatkom o 22:00 hod. 1 hodinu pred sv. omšou 
bude možnosť pristúpiť k sviatosti zmierenia. 

V Mannheime (v Spitalkirche) budeme tento rok sláviť 
sviatok Narodenia Pána v sobotu popoludní: 25. decembra 
2021 so začiatkom o 16:00 hod. 1 hodinu pred sv. omšou 
bude možnosť pristúpiť k sviatosti zmierenia. 

V nedeľu na sviatok Svätej rodiny: 26. decembra 
2021 bude naša pravidelná sv. omša opäť v Mannheime 
(v Spitalkirche) so začiatkom od 16.00 hod. 

Na prvú nedeľu v mesiaci (už v Novom roku ´2022) 
bude 2. januára 2022 (2. nedeľa po narodení Pána) naša 
pravidelná sv. omša opäť v Stuttgarte (Kirche St. Clemens) 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 na prijatie týchto sviatostí. 
 

        

4.  BIBLICKÉ STRETNUTIA sa aj od januára 

´2022 budú naďalej pravidelne poriadať 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 
´2021 aktívne podieľali (aj napriek pandémii!) na realizovaní 

rôznych podujatí našej misie i tým, ktorí ich sprevádzali  
svojimi modlitbami a obetami. 

 

        
 

3 AKTUÁLNE MYŠLIENKY PÁPEŽA FRANTIŠKA DO NOVÉHO ROKA ´2022 
 

1. K PANDÉMII: „Svet neúprosne napredoval k ekonomike, ktorá sa 
využívajúc technologické pokroky usilovala zredukovať ´ľudské 
náklady´, a niektorí nás chceli presvedčiť, aby sme uverili, že nato, 
aby sme všetko zabezpečili, stačí sloboda trhu. No tvrdý                   
a neočakávaný úder nekontrolovateľnej pandémie nás nasilu prinútil 
myslieť na ľudí, na všetkých, a nielen na prospech niektorých. Dnes 
si môžeme uvedomiť, že sme sa živili snami o prepychu a veľkosti,   
a napokon sme sa najedli znepokojenia, uzavretosti a samoty; 
presýtili sme sa spojením, a stratili sme chuť bratstva. Hľadali sme 
rýchly a istý výsledok, a teraz sme stiesnení netrpezlivosťou             
a úzkosťou. Ako väzni virtuálneho sveta sme stratili vôňu a chuť 
reality. Bolesť, neistota, strach a vedomie vlastných limitov, ktoré 
prebudila pandémia, dávajú nanovo zaznieť výzve prehodnotiť náš 
životný štýl, naše vzťahy, organizáciu spoločnosti a predovšetkým 
zmysel našej existencie.“ 
  

2. K DIGITALIZÁCII: „Digitálne médiá môžu človeka vystaviť riziku 
závislosti, izolácie a postupnej straty kontaktu s konkrétnou realitou  
a sú prekážkou rozvoja autentických medziosobných vzťahov. 
Potrebujeme fyzické gestá, mimiku, ticho, reč tela a dokonca aj vôňu, 
chvenie rúk, červenanie a pot, pretože to všetko rozpráva a patrí do 
ľudskej komunikácie. Digitálne vzťahy, ktoré oslobodzujú od námahy 
pestovať priateľstvo, stabilnú vzájomnosť a tiež zhodu, ktorá zreje 
časom, majú zdanie družnosti. Nevytvárajú však skutočné ´my´, len 
zastierajú a zvyčajne zosilňujú ten individualizmus, ktorý sa prejavuje 
v xenofóbii a pohŕdaní slabými. Digitálne spojenie nie je schopné 
vytvárať mosty, nedokáže zjednocovať ľudstvo.“ 
 

3. K VIANOCIAM: „Kresťanská viera je viera vo vtelenie Slova a v 
jeho vzkriesenie v tele. Je to viera v Boha, ktorý sa nám stal takým 
blízkym, že vstúpil do našich dejín. Viera v Božieho Syna, ktorý sa 
stal človekom v Ježišovi z Nazareta, nás neoddeľuje od reality, ale 
nám pomáha pochopiť jej najhlbší význam, objaviť, ako veľmi Boh 
miluje tento svet a neustále ho vedie k sebe. To vedie kresťana, aby 
sa usiloval žiť ešte intenzívnejšie svoje pozemské putovanie.“ 
 
 

        
 

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 
 

Webová stránka SKM: http://www.nemecko-misie.com 
 

 Bank. spojenie: Sparkasse Rhein Neckar Nord 

IBAN: DE84 6705 0505 0030 2770 40 

BIC: MANSDE66XXX 
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