
VEĽKÁ NOC ´2022 

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

milí priatelia! 
 

        
Naši otcovia si želávali „veselú Veľkú noc“.  

A podľa všetkého ju aj mali, napriek životným 
ťažkostiam, vojnám, prírodným katastrofám 

a ostatným zlám, na ktoré je život človeka  
taký bohatý. Ich radosť a veselosť našla odraz 

v početných zvyklostiach, ktorými opriadli tieto 
sviatky sviatkov. Vierou vytušili – azda lepšie ako 

súčasný človek – radostné tajomstvo 
zmŕtvychvstania Bohočloveka, ktoré je predobrazom 

zmŕtvychvstania každého človeka. 

 
Preto radosť, preto ono priateľské podávanie rúk, 

preto slová nádeje: „Veselú Veľkú noc!“ 
Je však súčasný človek schopný a ochotný pochopiť 

to? Vie znalecky hovoriť o autách, vyzná sa v politike, 
vie vytušiť príčiny hospodárskej krízy, ale rozhovoru 
o radosti, o dôvere v budúcnosť, o možnosti šťastia 

ľudského srdca sa vyhýba. A keď o tom niekoho 
počuje rozprávať, súcitne sa usmeje, vraj predvídajúc 

jeho sklamanie. Čo sa týka jeho samého, 
on sa vraj nedá viac obalamutiť prázdnou nádejou,  

ktorá mu zapríčinila toľko trpkých chvíľ. 
Títo ľudia (azda aj my?) žijú akoby v hrobe, 

zakrytom ťažkým kameňom. Takým ťažkým, že ho 
nijaká ľudská ruka nemôže odvaliť. Odvaliť by ho 
mohol Boh, ale s ním nepočítajú. Správa o istom 

hrobe, od ktorého Božia ruka už raz kameň odvalila, 
akosi nerobí na súčasného človeka dojem.  
Lebo sa to vymyká jeho predstave o svete.  

Odvracia zrak od onoho hrobu, 
lebo by si bolo treba zvyknúť na svetlo...  

Ale Veľká noc je predsa sviatkom  
svetla, radosti a nádeje! 

A preto k Veľkej noci nedôjde u toho,  
kto sa nerozhodne pre zmenu mravného života alebo 

pre rozvinutie večného, nadprirodzeného života. 
Veľká noc, zmŕtvychvstanie, 

predpokladá zmenu srdca, zmýšľania a konania.  
Inými slovami, pokánie – i sviatostné! 

K Veľkej noci nepríde u toho, kto neodumrie  
tej oblasti svojej osobnosti, v ktorej bujnejú  

jeho strachy, smútky, starosti, odboje a egoizmy. 

K Veľkej noci napokon nepríde ani tam, kde sa 
človek nedá vzkriesiť i v tej oblasti osobnosti, ktorá je 

mŕtva, v ktorej by mali prekvitať čnosti dobroty, 
odpúšťania, bratskosti, pokoja, dôvery, radosti... 

Veľká noc teda nie je sviatkom výlučne 
upomínajúcim na niečo minulé, spred 2 000 rokov. 

Veď čo by si s tým počali ľudia, ktorí musia žiť 
v prítomnosti pre budúcnosť? Ale Veľká noc je aj 

nadmieru čímsi prítomným, lebo robí ľudí 
ochotných zapojiť sa na život Krista, a tak de facto 

účastných na večnosti. Ale je niečím prítomným  
aj preto, lebo vo veriacich v Krista,  

v ich postoji k životu, k práci, k starostiam, k času 
a večnosti, k utrpeniu a smrti sám svet môže 

spoznať, že Ježiš žije i dnes. To je ten istý dôkaz  
jeho zmŕtvychvstania ako pred 2 000 rokmi. 

Svet viery pokladá totiž Ježiša za živého preto,  
lebo žije vo veriacich, v ich láske, v ich ľudskej 

a božskej veľkosti. Jediným životom, ktorým dnes 
Ježiš viditeľne žije, jediná tvár, ktorú dnes nosí,  

je tvár spoločenstiev veriacich. 
Spoločenstiev, ktoré sa vytvárajú všade tam,  

kde sa dvaja alebo traja zhromaždia v jeho láske! 
Ale aj násilnícky (i vojenský!), skeptický, zúfalý 

a pomätený svet hľadá dnes Krista – lebo tým alebo 
oným spôsobom predsa len hľadá pravdu, dobro, 

pokoj, šťastie, radosť. A ak v kresťanoch nájde 
otvorený bok, otvorené srdce, otvorené ruky 

a náručie, potom padne i neraz  
pred tajomstvom Krista v Cirkvi na kolená  

so slovami: „Pán môj a Boh môj!“ 
Naši otcovia si želávali „veselú Veľkú noc“... 

Otvorme sa teda i my radosti! Napriek nepokojným 
časom! Ako voľakedy apoštoli, otvorme aj my naše 
srdcia nádeji, svetlu, dôvere, pokoju! Veď sa predsa 

črtajú pred naším zrakom perspektívy večného, 
blaženého života v zmŕtvychvstalom tele, podobnom 

oslávenému telu Kristovmu. Majme odvahu 
k radosti! Neotrasiteľná istota zmyslu i zamerania 

potom vtlačí nášmu životu,  
celej našej existencii pečať čohosi nadľudského. 

Potom kdesi v hĺbke ľudskej duše navždy zostane  
i tichá, pokojná radosť človeka, ktorý vie, že raz 

cesta, po ktorej kráča uprostred tisícich ťažkostí, 
ohrozený zo všetkých strán, sa predsa len skončí 

dobre. Skončí sa nekonečne dobre! Lebo po zničení 
nášho tela nám Boh dá nové telo, nové srdce, 

novú podobu, aby sme navždy zostali v extatickej 
existencii – integrovaní vo večnom Božom živote. 

 

 
 

Príjemné prežitie veľkonočných sviatkov, hojnosť požehnania  
od vzkrieseného Pána Vám všetkým praje 

Váš 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. VEĽKONOČNÝ PROGRAM ´2022: 

 Vo štvrtok Veľkého týždňa (tzv. „Zelený štvrtok“ – 
14. 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 (15. 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 (16. apríla) so začiatkom už 
od 17.30 hod. Hodinu pred sv. omšou je možnosť pristúpiť      
k sviatosti zmierenia. 

 Na Veľkonočnú nedeľu (17. apríla – III. aprílová 
nedeľa) bude naša pravidelná sv. omša popoludní 
v Kaiserslauterne o 15.00 hod. 

Po sv. omšiach nasleduje zakaždým posedenie pri 
veľkonočnej atmosfére. Pozvite aj všetkých vám známych 
krajanov! 

*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 naďalej pravidelne poriadajú v  St. Stephanus 

Gemeinde – Filderstadt Bernhausen: spravidla vždy            

v piatky po II. nedeli v mesiaci. Začiatok je zakaždým 

o 18:00 hod. 

        
 

3 AKTUÁLNE MYŠLIENKY PÁPEŽA FRANTIŠKA 
 

1. K VOJNE: „Každá vojna zanecháva svet horší, ako ho našla. 
Vojna je zlyhanie politiky a ľudstva, hanebný ústup, porážka 
mocností zla. Nezastavme sa pri teoretických diskusiách, ale 
nadviažme kontakt so zraneniami, dotknime sa tela toho, kto 
podstupuje škody. Obráťme zrak na mnohých civilistov, 
zmasakrovaných ako ´nepriame škody´. Pýtajme sa obetí. Venujme 
pozornosť utečencom; tým, ktorí podstúpili atómové žiarenie alebo 
chemické útoky; ženám, ktoré stratili deti; okypteným deťom alebo 
tým, ktoré prišli o svoje detstvo. Vezmime do úvahy pravdu týchto 
obetí násilia, pozerajme sa na skutočnosť ich očami a počúvajme ich 
rozprávanie s otvoreným srdcom. Tak budeme môcť pozerať až na 
dno zla v srdci vojny a nebude nás znepokojovať skutočnosť, že s 
nami zaobchádzajú ako s naivnými, pretože sme si vybrali mier.“ 
  

2. K SLOVENKÁM A SLOVÁKOM: - počas návštevy Slovenska 
(12.-15.09.2021)  
Na stretnutí s občianskou spoločnosťou: 
„Skutočné bohatstvo nespočíva v zväčšovaní množstva toho, čo 
máme, ale v delení sa rovnakým dielom s tými, čo sú okolo nás.“ 
Z homílie v Prešove: 
„Krížikov je nespočetne veľa: na krku, v dome, v aute, vo vrecku. Ale 
neosoží nám to, ak sa nezastavíme, nezahľadíme na Ukrižovaného 
a neotvoríme mu srdce, ak sa nenecháme očariť jeho ranami, 
otvorenými pre nás, ak sa naše srdce nenaplní dojatím a nebudeme 
plakať pred Bohom, ktorý je zranený z lásky k nám.“ 
Na stretnutí s mládežou v Košiciach: 
„Čo je centrom spovede, hriechy alebo Otec, ktorý odpúšťa všetky 
hriechy? Otec. … Nechodíme na spoveď ako potrestaní, ktorí sa 
musia pokoriť, ale ako deti, ktoré bežia do Otcovho objatia.“ 
 

3. K VEĽKEJ NOCI: „Ježišovo vzkriesenie nie je vec minulosti; 
obsahuje životnú silu, ktorá prenikla svet. Kde už všetko vyzerá 
mŕtve, z každej strany sa začnú objavovať výhonky vzkriesenia. Je to 
sila, ktorej niet páru. Je pravda, že často sa zdá, akoby Boh 
neexistoval: sme svedkami prejavov nespravodlivosti, zloby a 
krutosti, ktoré sa nezmenšujú. Je však celkom jasné, že uprostred 
temnoty vždy začína klíčiť čosi nové, čo skôr alebo neskôr prinesie 
ovocie. Na zrovnanom poli sa znovu objaví život, tvrdohlavý a 
neporaziteľný. Bude ešte veľa zlých vecí, avšak dobro sa vždy vráti, 
znovu vzklíči a rozšíri sa. Každý deň sa vo svete nanovo rodí krása, 
vzkriesená a premenená skrze drámy dejín. Hodnoty majú tendenciu 
znovu sa objaviť v nových formách a aj ľudská bytosť sa často de 
facto znovuzrodzuje zo situácií, ktoré sa už zdali byť nezvratné. Toto 
je sila vzkriesenia a každý hlásateľ evanjelia je nástrojom tohto 
dynamizmu.“ 

        
 

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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