
VIANOCE ´2016 

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

milí priatelia! 
 

        
 

V túto noc žiari «veľké svetlo» (Iz 9,1); 
nad nami všetkými sa skvie svetlo Ježišovho 
narodenia. Ako sú len pravdivé a aktuálne slová 
proroka Izaiáša, ktoré čítame: «Rozmnožil si 
plesanie, zväčšil si radosť» (Iz 9,2)! Naše srdce 
už bolo plné radosti z očakávania tejto chvíle; 
teraz sa však ten pocit znásobuje a prekypuje, 
lebo prísľub je naplnený, konečne je 
uskutočnený. Radosť a veselosť nás uisťujú, že 
posolstvo obsiahnuté v tajomstve tejto noci 
pochádza skutočne od Boha. Nie je tu priestor 
pre pochybnosti; tie prenechajme skeptikom, 
ktorí tým, že sa dopytujú čisto iba rozumu, 
nikdy nenachádzajú pravdu. Nie je tu priestor 
pre ľahostajnosť, aká vládne v srdci toho, kto 
nedokáže mať rád, pretože sa bojí, že by niečo 
stratil. Odohnaný je všetok smútok, lebo 
dieťatko Ježiš je ozajstným utešiteľom srdca. 

 

 
 

Dnes sa narodil Boží Syn: všetko sa mení. 
Spasiteľ sveta prichádza mať účasť na našej 
ľudskej prirodzenosti, nie sme viac osamotení 
a opustení. Pravé svetlo prichádza rozjasniť 
našu existenciu, často uzavretú v tieni hriechu. 
Dnes nanovo odhaľujeme to, kým sme! V tejto 
noci sa nám odhaľuje cesta, ktorou treba prejsť 
na dosiahnutie cieľa. Teraz musí pominúť každý 
strach a úľak, lebo svetlo nám ukazuje cestu 
smerom k Betlehemu. Nemôžeme zostať 
nevšímavými. Neslobodno nám zostať 
nehybnými. Musíme sa ísť pozrieť na nášho 
Spasiteľa uloženého v jasličkách. Hľa, dôvod 
radosti a veselosti: toto Dieťatko sa narodilo 
«pre nás», «nám» bolo dané, ako ohlasuje Izaiáš 
(porov. Iz 9,5). 

Keď teda počujeme hovoriť o Kristovom 
narodení, zotrvajme v tichu a dovoľme, aby toto 
dieťa prehovorilo; vštepme si do nášho srdca 
jeho slová bez toho, aby sme odtrhli zrak 
od jeho tváre. Ak si ho vezmeme do náručia 
a necháme sa ním objať, prinesie nám pokoj 
srdca, ktorému nikdy nebude koniec. Práve tu sa 
potom začína pre ľudí jednoduchého srdca 
cesta pravého oslobodenia a večného 
vykúpenia. Z tohto Dieťatka, ktoré má vo svojej 
tvári odtlačené črty dobroty, milosrdenstva 
a lásky Boha Otca, vyplýva pre všetkých nás, 
jeho učeníkov, ako učí apoštol Pavol, úsilie 
«zrieknuť sa bezbožnosti» a bohatstva sveta, aby 
sme žili «triezvo, spravodlivo a nábožne» (Tít 
2,12). 

V spoločnosti neraz opojenej konzumom 
a pôžitkami, hojnosťou a luxusom, zovňajškom 
a narcizmom, nás Jezuliatko povoláva k 
triezvemu správaniu - čiže jednoduchému, 
vyváženému, priamočiaremu, schopnému 
zachytiť to, čo je podstatné a podľa toho žiť. Vo 
svete, ktorý je príliš často tvrdý k hriešnikovi       
a mäkký voči hriechu, je treba pestovať silný 
zmysel pre spravodlivosť, pre hľadanie                
a  uskutočňovanie Božej vôle. Uprostred kultúry 
ľahostajnosti, ktorá nezriedka končí ako 
neľútostná, náš štýl života nech je naopak plný 
zľutovania, empatie, spolucítenia, 
milosrdenstva, načerpaných každý deň 
z prameňa modlitby. 

Tak, ako u pastierov v Betleheme, nech sa 
aj nám naplnia oči údivom a žasnutím, 
kontemplujúc v malom Ježiškovi Božieho Syna. 
A nech sa pred ním v našich srdciach zrodí 
prosba: «Ukáž nám, Pane, svoje milosrdenstvo  
a daj nám svoju spásu» (Ž 85,8).“ 

(z vianočných myšlienok pápeža Františka) 
 

       
       

Požehnané vianočné sviatky  
naplnené pokojom a radosťou z príchodu Spasiteľa  

a šťastlivý Nový rok ´2017 
Vám od betlehemského dieťatka vyprosuje 

 

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 2017 sú plánované sv. omše v MA na tieto 
nedele: 22.01; 26.02; 26.03; 23.04; 28.05; 25.06; 23.07; 
(august: letná prestávka); 24.09; 22.10; 26.11; 24.12; 
(veľkonočný a vianočný program bude oznámený listom) 

 V STUTTGARTE od začiatku budúceho roka ´2017 

dochádza k zmene časov slávenia našich slovenských sv. 
omší. Odteraz sa budeme stretávať pri bohoslužbách na I. 
nedeľu (od 14:30 hod.) a II. nedeľu (takisto od 14:30 hod.!) 
v mesiaci (Kirche St. Clemens na Lortzingstrasse 21; Stuttgart-
Botnang). 
 Na rok 2017 sú plánované sv. omše v ST na tieto 
nedele: 01.01; 08.01; 05.02; 12.02; 05.03; 12.03; 02.04; 
09.04; 07.05; 14.05; 04.06; 11.06; 02.07; 09.07; (august: 
letná prestávka); 03.09; 10.09; 01.10; 08.10; 05.11; 12.11; 
03.12; 10.12; (veľkonočný a vianočný program bude 
oznámený listom) 

 V BÖBLINGENE od začiatku budúceho roka ´2017 

takisto dochádza k zmene časov slávenia našich slovenských 
sv. omší. Odteraz sa budeme stretávať pri bohoslužbách 
každú vždy v poradí II. nedeľu v mesiaci v Marienkirche, na 
Berlinerstr. 14, a to od 16:30 hod.! 

Na rok 2017 sú plánované sv. omše v BB na tieto 
nedele: 08.01; 12.02; 12.03; 09.04; 14.05; 11.06; 09.07; 
(august: letná prestávka); 10.09; 08.10; 12.11; 10.12; 
(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 2017 sú plánované sv. omše v KL na tieto 
nedele: 15.01; 19.02; 19.03; 16.04; 21.05; 18.06; 16.07; 
(august: letná prestávka); 17.09; 15.10; 19.11; 17.12; 
(veľkonočný a vianočný program bude oznámený listom) 
 

        
 

2. VIANOČNÝ PROGRAM - december ´2016: 

Vigíliu Narodenia Pána budeme tohoto roku opäť sláviť 
spoločne s nemeckou farnosťou v Stuttgart-Botnang, v kostole 
St. Clemens, a to v sobotu v noci: 24. decembra 2016 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 nedeľu popoludní: 25. decembra 2016 so 
začiatkom o 16:00 hod. 1 hodinu pred sv. omšou bude možnosť 
pristúpiť k sviatosti zmierenia. 

V nedeľu – presne na Nový rok: 01. januára 2017 
bude 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 2017:  
-Tradičná púť do Ellwangenu sa predpokladá na 

sobotu 30. septembra 2017. 

        

4. Skupina pre deti zameraná na rozvoj slovenčiny (Stuttgart): 

-Skupina pre deti vo veku od 4-7 rokov sa aj po presťahovaní do ST- 

Botnang bude naďalej stretávať 1 hodinu pred slovenskou sv. omšou na I. 

nedeľu v mesiaci, teda od 13.30 h. (v sále pod kostolom St. Clemens) pod 

vedením p. Veselskej a p. Peštovej (kontakt: bronka83@gmail.com). 

         

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

        

6. Miništrantské stretká pod vedením misionára sa organizujú 

pravidelne už od školského roka 2014/2015. Stretnutie je zakaždým 

vedené kňazom Petrom Hudymačom približne 1 hodinu pred slovenskou 

sv. omšou na I. nedeľu v mesiaci, teda od 13.15 h., takisto v ST-Botnang 

(v sále pod kostolom St. Clemens). Paralelne s touto skupinou, ale vo 

vedľajšej miestnosti, sa stretáva skupina detí (vo veku od 4-7 rokov) 

zameraná na rozvoj slovenčiny. 

         

 BIBLICKÉ STRETNUTIA sa aj od januára 2017 budú 

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 ´2016 
aktívne podieľali na realizácii rôznych podujatí našej misie i tým,  

ktorí ich sprevádzali svojimi modlitbami a obetami. 

        
 

 S úsmevom a radosťou do Nového roka ´2017  
 

1. Dežko sa rozhodne, že si uloví vianočného kapra. Zoberie náradie a 
začne vysekávať dieru do ľadu. Odrazu príde za ním jeden pán a kričí: 
„Okamžite prestaňte sekať do toho ľadu!“ 
„Akým právom mi to zakazujete!?“ 

„Právom správcu zimného štadióna!“ 
  

2. „Každý rok k nám na Silvestra chodí svokra, ale tento rok asi urobíme 
konečne výnimku!“ 
„Akú?“ 

„Pustíme ju dovnútra!“ 
 

3. „Kam pôjdeš na Silvestra?“ 

„Ale, manželka rozhodla, že sa mi bude páčiť doma pri televízii.“ 
 

4. Malý Ondrík píše Ježiškovi, čo by chcel na Vianoce pod stromček. 
„Chcel by som: sánky, nové značkové lyže a lyžiarky, bicykel, kolobežku, 
kolieskové korčule, tablet, nový LCD televízor, mp3 prehrávač, snowboard s 
výbavou, notebook, playstation, nové hodinky, autíčko na diaľkové 
ovládanie, štyri 3D hry do počítača... a veľa iných vecí, ale keďže som veľmi 

skromný, tak tie ďalšie už nemusia byť.“ 
 

        
 

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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