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Rastislav Hamráček: Hoci Titus Zeman nedostal
trest smrti, trpel ako mučeník 50. výročie jeho smrti
Prvý slovenský rímskokatolícky kňaz – salezián, bol práve pred
rokom povýšený na oltár svätosti. Mučeník za duchovné povolania,
mučeník komunizmu, don Titus Zeman. Viac o ňom prinášame v
rozhovore s Rastislavom Hamráčkom SDB.
Kedy sa zrodila myšlienka, že Titus Zeman je svätec a mohol by byť
blahorečený?
Koncom deväťdesiatych rokov sa medzi ľuďmi vo Vajnoroch a
príbuznými Titusa Zemana začalo opäť častejšie skloňovať jeho meno.
A keď v roku 1999 dokončili farský klub, pomenovali ho po svojom
rodákovi – Titusovi Zemanovi. Jeho synovec, pán Michal Radošinský,
sa v rokoch 2003 - 2004 častejšie rozprával s donom Ernestom
Macákom SDB, a medzi saleziánmi sa začalo väčšmi diskutovať o
Titusovi (už pri jeho pohrebe panovala mienka, že je mučeník).Potom
pán Radošinský začal písať Titusov prvý životopis, zháňali sa
materiály a postupne sa napĺňala myšlienka začať proces blahorečenia
tohto nášho spolubrata. Predpokladám, že kandidátov na proces
blahorečenia bolo asi viac. Ale prečo práve Titus Zeman? Keď sa
rozmýšľalo nad tým, ktorého spolubrata by sme mohli posunúť týmto
smerom, tak sme prišli na to, že medzi staršími bratmi – pamätníkmi,
aj medzi príbuznými, medzi ľuďmi vo Vajnoroch, je a bola prítomná
živá povesť o mučeníctve Titusa Zemana. Ukázalo sa, že to, že zomrel
v roku 1969, je dosť dlhý odstup (aj historický) na to, aby sa mohlo ísť

a skúmať niektoré veci. Čím ale môže byť zaujímavý, príťažlivý pre
dnešného mladého človeka? Zaujímavý je už len tým, že ho – ako
každého svätca – dáva Cirkvi Boh. Nielen v zmysle, že sa narodil a žil
tu na zemi svätým spôsobom, ale aj v tom, že Boh ho dáva teraz, do
tejto našej situácie, v týchto rokoch a okolnostiach. Tohto konkrétneho
človeka, ktorý žil v komunizme, vtedy trpel, podstúpil mučeníctvo.
On má však aj jedno špecifikum – bol to prvý slovenský
rímskokatolícky kňaz, ktorý bol blahorečený. Toto je výnimočná
udalosť konkrétne aj pre slovenskú saleziánsku rodinu, keďže žiaden
saleziánsky svätec nebol Slovák. Titus Zeman je prvý z prostredia
slovenskej saleziánskej rodiny, ktorý bol blahorečený, čo je pre nás
veľký dar, veľká radosť, veľká perspektíva. Boh nám týmto chce niečo
darovať a nevieme to ani presne pomenovať. Chce to čas. Treba to
premodliť, popremýšľať, kam nás to smeruje. To ešte len uvidíme.
Skúsme sa trochu vrátiť k Titusovmu detstvu. Už ako desaťročný
sľúbil v chorobe Panne Márii, že ak vyzdravie, bude jej verným synom
a rozhodol sa, že sa stane kňazom. Rodičia ho však odhovárali, ani
predstavený v Šaštíne ho nechcel prijať, no neuspeli a museli ustúpiť.
Povolanie bolo silnejšie. Desať rokov je však dosť nízky vek – dnes,
keď nejaký desaťročný chlapec povie, že sa chce stať kňazom, každý
nad tým mávne rukou a povie – to ho prejde. Nie je to škoda? Ale
Titus trpel aj vo väzeniach. Keďže vedeli, že je kňaz a aj to, aký vysoký
trest dostal, tak si bachari k nemu viac dovoľovali. Trpel v Ilave, trpel
v Jáchymove, trpel v Leopoldove. V Jáchymove bol medzi tými, čo v
povestnej „veži smrti“ triedili rádioaktívnu uránovú rudu holými
rukami. Nikto tam síce nad nimi nestál s palicou a nemlátil ich, ale už
tie podmienky, že to takto museli robiť, a to, ako tam žili a ako sa k
nim režim správal – ako k mužom určeným na likvidáciu – bolo
mučenie. Titus však prežíval svoje mučeníctvo istým spôsobom aj
potom. HOCI VŠETCI ČAKALI TREST SMRTI, PRIŠLO
PREKVAPENIE. Dostal vysoký trest, 25 rokov. Vo väzení bol do
marca 1964, dokopy trinásť rokov. Neumožnilo sa mu, aby sa dostal
na slobodu ani pri tej jedinej amnestii, čo za ten čas bola. Napokon

dostal „milosť“ – ak sa to tak vôbec dá nazvať. Mučenie sa ale
prepustením neskončilo. Nemohol verejne slúžiť svätú omšu ani
vykonávať kňazskú činnosť. Treba povedať, že Titus bol prepustený
podmienečne. Vedel, že je stále sledovaný a musel sa pravidelne hlásiť
na polícii. Len veľmi ťažko si našiel prácu ako robotník a sväté omše
slúžil tajne, doma u brata vo Vajnoroch. Postupne ale prišlo
uvoľnenie. V roku 1968 sa celková politická situácia uvoľnila a Titus
dostal dovolenie spovedať a potom aj vykonávať kňazskú službu – na
základe žiadosti miestneho kňaza z Vajnôr. Kto patril do skupín,
ktorým sa podarilo utiecť do zahraničia? Kto sa vďaka Titusovi
Zemanovi stal kňazom? Vďaka nemu mohlo dozrieť dvadsaťjeden
duchovných povolaní. Medzi známejšími napríklad salezián Jozef
Heriban, biblista svetového formátu, ktorý napísal úvody a
poznámky pod čiarou ku všetkým knihám Svätého písma v
slovenskom katolíckom preklade. Ďalej napríklad don Rudolf
Blatnický, profesor dogmatickej teológie, či Július Gašparík, diecézny
kňaz, ktorý založil dodnes funkčnú Slovenskú katolícku misiu v
Paríži. Iným známym menom bol básnik Gorazd Zvonický, vlastným
menom Andrej Šándor, ktorý utiekol v druhej Titusovej výprave a
spomeňme aj minoritu pátra Daniela Faltina, pôvodom z Kurimian,
ktorý bol jedným z účastníkov Druhého vatikánskeho koncilu. Aký je
teda odkaz Titusa Zemana nám, Slovákom? Aké je jeho posolstvo?
A mnohokrát vidíme, že veci, ktoré sú pre nás náročné žiadajú od nás
väčšiu obetu, nuž teda hľadáme to, o čo sa možno oprieť a na základe
čoho sa lepšie odovzdať. Boh nám to dáva ako príklad skrze tohto
nášho Slováka. Jednoduchá každodenná cesta stretávania sa s Božím
slovom a s Eucharistiou je to, čo je schopné nás posilňovať k
rozhodnutiam, ktoré vyžadujú veľké obety.
Modlitba
Blahoslavený Titus pomáhaj mi byť verným otcov a matkou v rodine,
aby som sa pre spoločné dobro dokázal obetovať. Daj aby som nikdy
nezabudol na modlitbu, Božie Slovo a eucharistiu. Prosím ťa za nové
kňazské povolania ako aj za nové kresťanská rodiny.

