TITUS ZEMAN

MUČENÍK ZA DUCHOVÉ POVOLANIA
Titus Zeman sa narodil 4. januára 1915 vo Vajno- zostanú, prijímal obnovovanie rehoľných sľubov,
roch pri Bratislave. Keď mal 10 rokov, po detstve, animoval mladých a nedovolil, aby im bola ukradktoré bolo poznačené častými zdravotnými prob- nutá nádej. Don Titus, koľkých sa len dalo, tajne
lémami, sa na príhovor Panny Márie Sedembolest- sprevádzal cez rieku Moravu a Rakúsko do Taliannej náhle uzdraví. V ten deň jej Titus v tajnosti svoj- ska, aby mohli dokončiť štúdiá teológie a byť vysväho srdca prisľúbil, že „bude navždy jej synom“, tení za kňazov. Mali byť pripravení vrátiť sa do vlasdajúc do tohto vyjadrenia pevné predsavzatie za- ti hneď, ako by boli minimálne signály pádu
svätiť sa. Do národnej svätyne, ktorá jej je zasväte- komunistického režimu. Tak Titus zorganizoval tri
ná, len krátko predtým (v roku 1924) prišli synovia prechody: jeden medzi augustom a septembrom
dona Bosca. Titus sa vtedy rozhodne stať sa salezi- 1950; ďalší v októbri 1950; a posledný v apríli
ánom kňazom. Dva roky vzdoruje opozícii rodiny 1951. Medzitým sa aktivita záchrany saleziánskych
(príliš chudobnej na to, aby mu mohla platiť štú- povolaní stala kanálom, cez ktorý sa pokúsil zadiá), tiež miestneho farára, ba aj samotného direk- chrániť aj prenasledovaných diecéznych kňazov.
tora saleziánskeho diela v Šaštíne, dona Jozefa Bo- Po tom, ako ho k tomuto počinu povzbudil vtedajkora, ale presvedčí dona Bokora týmito slovami: ší hlavný predstavený saleziánov don Pietro Rical„Robte čo chcete, ale prijmite ma sem.“ Bolo ne- done, ktorého stretol v Turíne, a po tom, ako premožné vyhovoriť mu to. Rodina teda predala malé konal ťažkú chvíľu osobnej skúšky „temnej noci“ v
pole, pomohli jej niektorí dobrodinci a podporova- januári 1951 v Linzi, keď čakal na vhodné okolnosli Titusa počas dlhých rokov štúdií smerom ku ti návratu do vlasti, bol Titus Zeman spolu s mnokňazstvu. Novicom bol v r. 1931, prvé sľuby skladal hými ďalšími v apríli 1951 zatknutý. Vykonštruo6. augusta 1932 a večné sľuby 7. marca 1938. Teo- vané obvinenia boli: špionáž a velezrada.
lógiu študoval v Taliansku, v Ríme a v Chieri pri Prokurátor pre neho žiadal trest smrti. Ale TitusoTuríne. Za kňaza bol vysvätený 23. júna 1940 v Tu- va povesť, a vôľa režimu „nevytvárať mučeníkov“,
ríne a keď sa potom vrátil do vlasti, predstavení ho priniesli zmenu trestu na 25 rokov tvrdého väzenia
požiadali, aby študoval chémiu a prírodné vedy. bezpodmienečne, so stratou občianskych práv.
Vyučoval potom v rozličných saleziánskych inšti- V roku 1964 režim Titusa podmienečne prepustil
tútoch, Don Titus Zeman je však predovšetkým na slobodu, stále je však trápený, sledovaný a nakosalezián kňaz. A tak, keď v r. 1946 – po dráme niec sa s ním jednalo ako s pokusným králikom.
druhej svetovej vojny a ťažkých rokoch prechodu, Zomrel 8. januára 1969. Niekoľko mesiacov poktoré nasledovali – komunistická moc, ktorá sa vo tom, v revízii rozsudku padli ako nepravdivé povlasti už zakoreňovala, žiada odstránenie krížov zo tupné obvinenia, ktoré režimu slúžili ako nástroj na
školských tried, Titus, ako profesor v Trnave, sa s prenasledovanie. V r. 1991 ho rehabilitačný proces
niektorými inými postavia proti: doplatí na to pre- vyhlásil definitívne za nevinného, zatiaľ čo aj niekpustením. Rovnakou pripravenosťou sa vyznačil torí z jeho prenasledovateľov sa na konci svojho
niekoľko rokov po tom. Na Slovensku, ktoré stále života obrátili a priblížili k Cirkvi, ba žiadali (niekeviac kontroloval komunistický režim a Cirkev tvr- dy aj verejne) odpustenie zla, ktoré mu urobili.
do prenasledoval: nútené väznenie rehoľníkov v Dnes samotná Cirkev číta život Titusa Zemana v
koncentračných kláštoroch, vykonštruované súd- pojmoch mučeníctva: to najvyššie svedectvo dané
ne procesy predovšetkým s biskupmi, oddelenie z lásky na obranu viery. Jeho smrť bola zapríčinená
mladých rehoľníkov od ich predstavených… Ti- násilnými skutkami prenasledovateľa, z nenávisti k
tus Zeman sa stane, spolu s ďalšími, medzi ktorých samotnej viere, ktoré jasným spôsobom viedli k
patrí don Ernest Macák, zodpovedným za odvážny skráteniu jeho života.
skutok záchrany duchovných povolaní. Don Ernest zostal na Slovensku, aby pomáhal tým, ktorí tu
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1. Október 2017 - 40/2017

POĎAKOVANIE ZA ÚRODY ZEME 2017

fotografie z úrody 2017 z kostola v Krížovej Vsi
iturgická kniha Požehnania pri obrade Pána, že nám dobrá zeme znova uštedpožehnania novej úrody uvádza: Nech ril v týchto nových plodoch.
sa zachová dôstojný zvyk a symbolika prinášať nové plody, aby sme za A ako Ábel predložil Bohu z prvotín svojho
ne velebili Boha. Pripomína nám totiž nie stáda, tak sa aj my učme prinášať Bohu z prvolen povinnosť vzdávať vďaky Bohu za všetky tín zeme a podeliť sa s nimi s núdznymi
udelené dobrodenia, ale zachováva tradíciu, o bratmi, aby sme boli synmi Otca od ktorého
pochádzajú všetky dobré veci na úžitok všetktorej je reč už v Starom Zákone.
kým.
Na vzdávame vďaky Bohu za udelené dobrodenia Cirkev prináša predovšetkým eucharis- Ďakujeme všetkým, ktorí prispeli
tickú obetu: chvály, ktoré používa v slávení akýmkoľvek spôsobom ku výzdobe
Eucharistie a poúča nás, že vždy nám treba poďakovania za úrodu.
Pán Boh zaplať.
zotrvávať vo vzdávaní vďaky. Velebme teda

L

Farské oznamy na nasledujúci týždeň

1. Darovali na kostol v Sp. Belej: z pohrebu Anny Muchovej 20€. Pán Boh zaplať.
2. Darovali na kostol v Krížovej Vsi: manželia Krempaský 50€, novomanželia Kozubovci
50€, novomanželia Mrugovci 100€. Pán Boh zaplať.
3. Darovali na kostol v Strážkach: Bohu známa osoba 50€. Pán Boh zaplať.
4. Od nedele 1.10.2017 začnú októbrové ružencové pobožnosti, ktoré budú bývať pol
hodinu pred sv. omšou, v nedeľu o 15.00h bude spojená s eucharistickou pobožnosťou. V Krížovej Vsi pol hodinu pred sv. omšou, v utorok o 17.30h a v nedeľu o 14.00h. Za riadnych
okolností môžeme pri modlitbe sv. ruženca získať úplné odpustky.
5. V týždni je prvý piatok v mesiaci, spovedať budeme vždy polhodiny pred sv. omšou a vo
štvrtok a piatok obidva dni dopoludniaod 10:00 do 12:00 a popoludní od 15:00 do sv. omše. V
Krížovej Vsi v piatok od 16:00 do sv. omše. V Strážkach vo štvrtok hodinu pred sv. omšou od 16:30.
6. Pán kaplán Marek bude chodiť ku chorým v utorok 29. 8. od 8:00 ráno.
7. Stretnutie členov ružencového bratstva bude v nedeľu 8.10.2017 o 15.00 vo farskom
kostole.
8. Detské sv. omše budú bývať v Krížovej Vsi v piatok.
9. O pomoc pri upratovaní kostola v Krížovej Vsi dňa 7.10.2017, prosíme tieto ženy:
Mariana Šatalová, č.d. 95, Beáta Vinclerová, č.d. 98, Beáta Kredatusová, č.d. 99.
SVIATOSŤ MANŽELSTVA SI CHCÚ VYSLÚŽIŤ:
Miroslav Andráš, syn Miroslava a Vlasty r. Vargovej, býv. v Spišskej Belej
a Katarína Fiamčíková, dcéra Štefana a Viery r. Kilianyovej, býv. v Nižných Ružbachoch
Vladimír Reznický, syn Vladimíra a Márie r. Krempaskej, býv. v Kežmarku
a Silvia Pisarčíková, dcéra Eduarda a Heleny r. Štefaňakovej, býv. Spišskej Belej
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+ adorácia P- pobožnosť K - Kolónia R - ruženec so - sobášne obrady S - sobáš so sv. omšou F-Fatimská pobožnosť

ÚMYSLY SVÄTÝCH OMŠÍ

SPIŠSKÁ BELÁ:

STRÁŽKY:

KRÍŽOVÁ VES:

Po

Zdr. a B. pož. pre synov s rodinami

Marek Depta, syn Františka a Daniely r. Bieľakovej, býv. v Spišskej Belej
a Lucia Krempaská, dcéra Petra a Aleny r. Kredatusovej, býv. v Krížovej Vsi

Ut

Zdr. a B. pož. Viera Martinovičová 60r.

Jaroslav Šanoba, syn Jaroslava a Ivany r. Tkáčovej, býv. v Ružomberku
a Zdenka Olekšáková, dcéra Antona a Margity r. Marhefkovej, býv. v Spišskej Belej

St

6.30 za Božie požehnanie
pre rodinu Bekešovú a Krempaskú
18.30 + František, Ján, Anna a Mikuláš

Patrik Ovčarik, syn Ivana a Evy r. Pavlákovej, býv. v Spišskej Belej
a Barbora Gallyová, dcéra Jána a Alžbety r. Fabiánovej, býv. v Poprade

Št

+ Tomáš Kiska

+ Jaroslav Krempaský

+ Adam a Mária

Pi

6.30 Zdr. a B. pož. Viera, Eva
a dobrodinci
18.30 + Pavol, Angela, Michal, Helena

+ František a František

+ Ľubomír

So

6.30 Zdr. a B. pož. František 70 r.
18.30 + z rod. Polačkovej a Britaňakovej

Ne

7.30 + Dominik, Jozef a ost. + z rod.
9.00 + Božena, + Valent Gancarčík,
+ Elena, + Vincent Smrek
10.30 ž. Katarína
18.30 + z rodiny Trembáčovej
a Girgaschovej

ODPUSTKY PRI RUŽENCI
Úplné odpustky môžu získať tí, čo sa modlia sv. ruženec v kostole, v kaplnke
alebo v rodine, v rehoľnom spoločenstve alebo v nábožnom združení.
Na získanie odpustkov sa stanovuje:
1. Stačí päť desiatkov,
2. k modlitbe treba pridať nábožné rozjímanie o tajomstvách,
3. pri verejnom recitovaní treba vysloviť tajomstvá podľa zaužívaného zvyku.
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Svätých anjelov strážcov,
spomienka
Utorok
26. týždňa v Cezročnom období
Sv. Františka Assiského,
spomienka

PO

Ján Suchanovský, syn Jána a Evy r. Rybovičovej, býv. v Spišskej Belej
a Veronika Čuporáková, dcéra Miroslava a Jany r. Kudzbeľovej, býv. Nižnej
Ľuboš Jakubík, syn Ľuboša a Antónie r. Suchej, býv. v Ľubici
a Ema Gažiová, dcéra Petra a Anny r. Lihockej, býv. Spišskej Belej

Spišská
Belá

LITURGICKÝ PREHĽAD

+ Mária Žembová
+ František
+ Jarolím Malák

+ Mária Fedorová

+ Tomáš, Mária a
František

+ Jozef Nálepka
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