Pracovný list

8 . j a n u á r : B l . T i t u s Z e m a n , k ň a z a m u če ní k
Titus Zeman sa narodil 4. januára 1915. Bol najstarší z desiatich
detí. Nikomu sa nepodarilo odradiť ho od myšlienky na rehoľné
povolanie. Na požiadanie rodičov, pretože boli chudobní, ho don
Bokor odrádzal, že je ešte malý a v kláštore saleziánov bude
bez mamičky a nebude môcť plakať, keď mu bude za ňou smutno.
Od malého Titusa dostal odpoveď: „Prečo hovoríte, že tu
nebudem mať mamičku? Áno, svoju pozemskú mamu tu
nebudem mať, ale bude tu so mnou Panna Mária Pomocnica,
ktorej som sľúbil, že keď vyzdraviem, prídem za ňou. Tá ma bude
opatrovať a ochraňovať. Ja sa nerozplačem, lebo tu budem mať
svoju nebeskú mamičku.” Vtedy don Bokor kapituloval a povedal:
„S tým chlapcom sa nedá rozprávať. Nedá sa odhovoriť, ten
chlapec je povolaný! Je to Božia vôľa, proti ktorej nemá zmysel
bojovať!” Teológiu začal študovať v roku 1937 v Ríme
na Gregoriánskej univerzite. V štúdiu pokračoval v Chieri
pri Turíne v Inštitúte teológie. Počas školského roku a prázdnin
pomáhal ako asistent v oratóriu.
31.8.1950 prvý raz ilegálne odviedol klerikov do Turína
23.10.1950 druhý raz ilegálne odviedol klerikov, bohoslovcov a kňazov do Turína
9.4.1951 pokus o ilegálny prechod cez hranicu nevyšiel, zatkli ho, vypočúvali, mučili, väznili
22.2.1952 bol odsúdený v Bratislave na 25 rokov ťažkého väzenia (Ilava, Mírov, Jáchymov, Leopoldov
a Valdice)
10.3.1964 Podmienečne prepustený na slobodu
1968 dostal súhlas verejne vykonávať kňazskú službu
8.1.1969 zomrel v Bratislave
11.1.1969 bol pochovaný v Bratislave – Vajnoroch
30.9.2017 vyhlásený za blahoslaveného v Bratislave – Petržalke.
Osemsmerovka s tajničkou:
BISKUP, BLAHOREČENIE, BOHOSLOVEC, CHOROBA,
CHÉMIA, ILEGÁLNY, INFARKT, JÁCHYMOV, KŇAZSTVO,
MUKL, OBETA, PREKROČIŤ, RAKÚSKO, REHOĽNÉ SESTRY,
RUŽENEC, TITUS, TREST, TRNAVA, URÁN, UZDRAVENIE,
VAJNORY, VYPOČÚVANIE, ÚCTA
Predsavzatie: Modlitba za duchovné povolania:
Pane Ježišu, ako si jedného dňa povolal prvých učeníkov
a urobil si ich rybármi ľudí, tak opakuj aj dnes svoje
láskavé pozvanie: Poď a nasleduj ma! Daruj mladým
chlapcom a dievčatám milosť ochotne odpovedať na tvoj
hlas. Podporuj v apoštolských námahách našich biskupov,
kňazov, zasvätené osoby. Daj vytrvalosť našim
seminaristom a všetkým, ktorí vytrvalo uskutočňujú ideál
života úplne zasväteného tvojej službe. Prebuď v našich
spoločenstvách misionársku horlivosť. Pošli, Pane, robotníkov na svoju žatvu a nedovoľ, aby ľudstvo
zablúdilo pre nedostatok pastierov, misionárov a osôb zasvätených službe evanjelia.
Mária, Matka Cirkvi, príklad každého povolania, pomáhaj nám odpovedať áno Pánovi, ktorý nás volá
spolupracovať na Božom pláne. Amen.
Panna Mária, matka Krista - Veľkňaza, vypros pre naše Slovensko veľa svätých a horlivých kňazov.

