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„Aj keby som stratil svoj život,
nebolo by to márne,
ak by sa aspoň jeden z tých, ktorým som
pomohol, stal kňazom namiesto mňa.“
Don Titus Zeman

Spracované podľa www.tituszeman.sk
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„Vykonal veľa, keď mnohým mladým
saleziánom pomohol, aby mohli
vyštudovať v zahraničí a stať sa
kňazmi. Sú roztrúsení po celom svete.
A tak strom musí vyhynúť, aby vyšli
výhonky. A tým stromom bol Titus.“
Andrej Dermek SDB,
z príhovoru
na pohrebe
dona Titusa

„Don Titus bol hlboko veriaci kresťan,
salezián zapálený ohňom, ten oheň
v ňom bol stále.“
Jozef Sobota SDB

„Bol komunikatívny, medzi nami
študentmi si vytvoril kamarátske
vzťahy, bol spravodlivý, ale vedel ma
aj podržať.“
Alojz Tekula,
Titusov študent

„Saleziáni zaplatili za slobodu svoju
poctivú daň. Som hrdý, že patrím do
tej rodiny, pretože keď národ trpí,
máme byť s ním. A keď národ pracuje
a hľadá cesty a diskutuje a trápi sa
s prítomnosťou, aby bola otvorená
a zmysluplná pre budúcnosť, máme
byť pri tom. A don Zeman bol v tomto
number one.“
Anton Srholec SDB
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Spomíname na Titusa…
4. januára 1915 sa narodil v Bratislave – Vajnoroch.
V máji 1923 pristúpil k prvému svätému prijímaniu.
6. júla 1924 prijal sviatosť birmovania.
1925 desaťročný Titus vážne ochorel.
1. septembra 1927 nastúpil do saleziánskeho ústavu v Šaštíne.
18. júla 1931 vstúpil do noviciátu v Hronskom Svätom Beňadiku.
25. októbra 1931 mal obliečku, od tohto dňa mohol nosiť reverendu.
6. augusta 1932 zložil prvé rehoľné sľuby.
V septembri 1937 začal študovať teológiu na Gregoriánskej univerzite
v Ríme.
7. marca 1938 zložil doživotné sľuby v Bazilike Sacro Cuore v Ríme.
23. júna 1940 bol vysvätený za kňaza v Turíne.
4. augusta 1940 slávil primičnú omšu v rodných Vajnoroch.
1. októbra 1940 začal študovať chémiu a prírodopis na Slovenskej
univerzite v Bratislave.
1. júla 1941 ustanovený za kaplána v Bratislave-Miletičovej.
1943 – 1946 bol profesorom chémie v Trnave.
7. februára 1946 spolu s profesorom Bakošom zavesili zvesené kríže
v triedach a v zborovni, následne boli z gymnázia obaja vyhodení.
V septembri 1949 nastúpil ako kaplán do farnosti v Šenkviciach.
2. júla 1950 po stretnutí s donom Ernestom Macákom sa rozhodol
sprevádzať mladých spolubratov za hranice.
31. augusta 1950 prvý raz ilegálne odviedol 6 saleziánskych bohoslovcov
cez rieku Moravu do Rakúska a ďalej do Turína v Taliansku.
15. septembra 1950 na sviatok Sedembolestnej Panny Márie dorazila
prvá výprava do Turína.
23. októbra 1950 druhý raz ilegálne odviedol 8 bohoslovcov a 5 kňazov
do Turína.
21. januára 1951 pri svätej omši sa definitívne rozhodol obetovať aj svoj
život za záchranu mladých spolubratov.
23. marca 1951 sa vrátil cez Moravu naspäť do Československa.
9. apríla 1951 nad ránom tretia výprava, v ktorej bolo okrem Titusa
a prevádzača Františka Totku 9 kňazov a 10 mladých saleziánov, sa
pokúsila o ilegálny prechod cez hranicu.
9. apríla 1951 Titus Zeman je zaistený v Malých Levároch.
16. apríla až 11. júla 1951 presun do väzenia v Leopoldove a vyšetrovanie
sprevádzané mučením.
20. februára 1952 začalo trojdňové súdne pojednávanie v Justičnom
paláci v Bratislave, prokurátor žiadal pre Titusa trest smrti.
22. februára 1952 bol Titus odsúdený na 25 rokov.
1952 – 1964 – Väzenie Ilava, Mírov, Jáchymov, neskôr Leopoldov, Valdice.
10. marca 1964 bol podmienečne prepustený na slobodu s podmienkou
na 7 rokov.
1968 dostal súhlas verejne vykonávať kňazskú službu.
17. decembra 1968 doručili Titusovi rozhodnutie okresného súdu
v Jičíne, týkajúce sa amnestie (nie však rehabilitácie), v ktorom
Titusa pre vzorné správanie z podmienečného trestu prepustili.
8. januára 1969 zomrel v Bratislave.

• 13 rokov vo väzení
• 58 výsluchov
s mučením
• 21 zachránených
povolaní

Don Titus
zachránil…
* Jozef Heriban SDB
* Rudolf Blatnický SDB
* Stanislav Kmotorka SDB
* Július Gašparík
* Bohumil Havlíček
* Ján Martinec
* Medard Štepanovský SDB
* Andrej Šandor SDB
* Tibor Strnisko SDB
* Ľudovít Suchán SDB
* Andrej Pauliny SDB
* Rafael Černý SDB
* Jozef Ochaba SDB
* Cyril Búran SDB
* František Kubala SDB
* Pavol Tuna SDB
* Cyril Marek
* Ján Eiben
* Jozef Hercog
* Daniel Faltin OFMConv.
* Juraj Török
* Anton Hlinka SDB
* Augustín Lovíšek SDB
* Klement Poláček SDB
* Alojz Pestún SDB
* Mons. Anton Botek
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Titus Zeman zomrel po 13 rokoch tvrdého väzenia a takmer
5 rokoch podmienečnej slobody. Bol pokladaný za „muža
určeného k likvidácii“ (MUKL). Z väzenia vyšiel s „úplne
zruinovaným zdravím“, zničený a celkom zmenený. Na ňom sa
na konci väznenia skúšal lekársky experiment s devastujúcimi
dôsledkami. Okrem toho je Titus prenasledovaný, pretože
režim pochopil, ako je Titusova činnosť za záchranu povolaní
a za záchranu aj diecézneho kléru postavená do protikladu
k cieľom režimu zdiskreditovať, zlikvidovať, skompromitovať
kňazov a biskupov a zamedziť prístup k posvätným rádom
novým generáciám. Toto všetko prežíval bez mrzutosti a bez
poddania sa, ale v ponúknutí z lásky a prijmúc to v pokoji.
Jeho život reprezentuje a pripomína toľkých iných, nemenej
hrdinských svedkov viery v týchto ťažkých rokoch. On nám
hovorí o tom, aké je krásne patriť Kristovi a Cirkvi; hovorí
o radosti z kňazstva; o vedomí si toho, aké naliehavé je
svedectvo povolania, ktoré vychováva k viere nové generácie až
tak, že mladým daruje nielen trocha zo svojho času, zo svojich
síl, ale seba samého prostredníctvom najvyššieho daru života.
V Titusovi sa skutočne zaskvelo, ako sa saleziánske „Daj mi
duše“ nemôže zakoreniť bez „ostatné si vezmi“. On skutočne
dovolil, aby mu pre dobro mladých bolo vzaté všetko, aj vlastný
život. Jeho mučeníctvo sa tak stáva mučeníctvom pre kňazstvo
a pre záchranu povolaní.

O Titusovi hovoria dnes ...

Jozef Ižold SDB
provinciál saleziánov na Slovensku
„Je nám príkladom darovania života,
pretože si bol vedomý rizika, ktoré
postupuje pri organizovaní troch
výprav. Vydal odvážne svedectvo
viery a toto dnes veľmi potrebujeme:
stáť za svojou vierou, hodnotami
a vážiť si slobodu, pre ktorú toľko
trpel.“
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Lodovica M. Zanet
autorka oficiálneho životopisu
„Mňa Titus naučil toto: na to,
aby sme sa dotkli sŕdc mladých,
neposlúžia pekné slová, ale poslúži
konkrétna obeta, lebo to nás robí
vierohodnými. A myslím, že je to
posolstvo, ktoré Titus ponúka
každému.“

Pierluigi Cameroni SDB
generálny postulátor saleziánskej
rodiny
„Oslovuje ma sila kríža, ktorú žil,
a jeho vernosť. On zostal pod krížom
ako Mária. Sám Titus povedal, že
prešiel od strachu k viere.“

