
Poverello

Vo februári tohto roku Svätý Otec
František vydal dekrét o mučeníctve dona Ti-
tusa Zemana, saleziánskeho kňaza. 

Titus Zeman sa narodil 4. januára
1915 vo Vajnoroch. Mal iba desať rokov, keď
sa na príhovor Panny Márie uzdravil z vážnej
choroby. Vtedy dal Božej Matke sľub: „Stanem
sa saleziánskym kňazom.“ A slovo dodržal. 23.
júna 1940 prijal v Turíne ako salezián kňazskú
vysviacku. 

Očití svedkovia naňho spomínajú
ako na Božieho muža: Čo veril a učil, to naplno
žil a uskutočňoval. Bol mužom činu a mužom
modlitby.

TITUS ZEMAN
Mučeník za duchovné povolania

Keď komunisti zatvorili semináre
a internovali rehoľníkov, Titus Zeman prišiel
s myšlienkou pomôcť seminaristom, aby doštu-
dovali v Turíne a tam prijali kňazskú vysviacku.
Chcel ich do Turína sprevádzať osobne. Samo-
zrejme, poznal nebezpečenstvá spojené s pre-
chodom ostro stráženej hranice, ale vyšší cieľ,
záchrana kňazských povolaní, mu dodávali silu
uskutočniť tento plán - v duchu slov Pána Je-
žiša v evanjeliu dnešnej nedele: „Kto by si
chcel život zachrániť, stratí ho, ale kto stratí
svoj život pre mňa, nájde ho“ (Mt 16, 25). 

Dvakrát sa prechod cez hranice po-
daril. Pri treťom pokuse však dona Zemana
a ďalších členov výpravy zatkli. Potom ho vy-
počúvali a mučili. Počas bezmála šesťdesiatich
výsluchov ho topili vo výkaloch, spôsobovali

mu nepredstaviteľné bolesti, bitkami a kopan-
cami mu vybili zuby, zlomili kľúčnu kosť aj
nosnú prepážku, poškodili sluch. Ponižovali
ho, nechali nahého v zime, lámali drogami, vy-
hrážali sa mu obesením.

Ako vedúceho výpravy napokon Ti-
tusa Zemana komunisti dňa 22. februára 1952
odsúdili na 25 rokov väzenia. 

. Po takmer trinástich rokoch muči-
vého väznenia bol v roku 1964 so zničeným
zdravím podmienečne prepustený.

Po prepustení na slobodu odmietal
hovoriť o zverstvách prenasledovateľov,
a modlil sa za nich.

Don Titus Zeman nám – do týchto
čias ustráchaného prítmia pohodlnosti a svoj-
vôle – žiari svetlom odvahy a vernosti;  jasom
ochoty čeliť aj vážnym rizikám, keď ide o dobrú
vec. Jeho príbeh je symbolom rozhodne da-
ného a obetavo dodržaného slova. Na celý
život.  

Prestať túžiť po cieľoch, ktoré nás
presahujú, práve to znamená ísť skutočne do
rizika. Do rizika, že zakrpatieme a nepohneme
sa z miesta. V duchu slov Svätého Otca Fran-
tiška je don Zeman výzvou pre všetkých, čo len
„polihujú na gauči", aby vstali a nabrali odvahu
k vyšším cieľom.

Nech nás príklad nového blahoslave-
ného vedie k odvážnej vernosti evanjeliu Je-
žiša Krista, aby osobné dejiny svätých neboli
pre nás len pohľadom do minulosti, ale najmä
povzbudením ku konkrétnemu konaniu dnes,
i do budúcnosti. 
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5. Farský deň
V sobotu, 26. augusta sme prežili 5. farský deň. Prinášame postrehy tých, ktorí
to videli a zažili”

“Deti sú od prírody hravé. Farský deň bola ďalšia príležitosť presvedčiť sa. Deti
sa mali možnosť vyšantiť von, kde na ne čakal nafukovací hrad, šmýkalka, množstvo sta-
novíšť s rôznymi úlohami a naša trampolína. Maľovanie na tvár, kurz kúzelníka a spolo-
čenské hry, toto všetko čakalo deti v detskom kútiku v katechetike . A keďže trebalo nasýtiť
nielen ducha ale aj bruško, mali sme špeciálne sladké občerstvenie v podobe cukrovej
vaty a sladkého popcornu, pre ktoré si prišiel nie jeden dospelák.  Som rada, že deti od-
chádzali šťastné, pretože presne na tom záleží.”  (Viki Tomková)

“Na tohtoročnom farskom dni sa mi páčila rôznorodosť programu, bol i kútik pre
deti, mladí sme si prišli na svoje pri gospele Jožka Bubnara aj slovách nečakaného hosťa
otca Pavla Hudáka z Vysokej nad Uhom.
Samozrejme večerné eRko tance chytili
asi každého z nás a dobre sme sa poba-
vili, bolo cítiť takú kamarátsku a radostnú
atmosféru.” (Lukas Vida)

“Chceme sa poďakovat za
skvelo prežitý deň, bolo skvelé jedlo,
pitie, pre deti fajn hry, poriadne sa vyšan-
tili, super zábava, skvelí ľudia...veľká
vďaka. ☺☺”  (rodina Bielová)

“Jeden tím s jedným cieľom, je súdržnosť a úspech dohromady, úspech sa do-
stavil, keďže cieľ bol jasný. Stačila dobrá nálada, úsmev na tvári, prázdny žalúdok a pri
skvelej a tanečnej hudbe aj dobrá obuv, lebo kde sa dobre hrá, nejedna suknička sa vy-

krúca. :) Ďakujeme všetkým zúčastne-
ným za krásny deň v našej farnosti.
Rodina je dar, ktorý trvá večne. Všet-
kým nám prajem, aby každý z nás na-
šiel domov v našej rodine, ktorá tak
ako vlastná aj tá naša farská tu bude
večne. Lebo domov je miesto, kde ťa
stále niekto čaká, sú to dlane do kto-
rých môžeš plakať, miesto kde sa stále
môžeš vracať. Tak ako dnes tak aj zaj-
tra-domov svätého Františka. Ďaku-
jeme :) ...  “  (okoloidúca)



1. Na upratovanie farského kostola k
nasledujúcej nedeli prosíme rodiny
Gamratovú, rosteckú a sztrakovú.
Zároveň vyslovujeme vďaku tým,
ktorí upratovali kostol k dnešnej ne-
deli.

2. Zajtra začína nový školský rok.
Slávnostná sv. omša pre žiakov a uči-
teľov, spojená s Veni sancte – pro-
sbou o dary Ducha Svätého, bude v
našom farskom kostole v stredu
večer (v rámci sv. omše s deťmi). Po-
zývame všetkých študentov, aby ste
si prišli vyprosiť potrebné milosti do
vašich školských povinností. 

Zároveň vás povzbudzujeme,
aby ste sa na začiatku školského roka
vyspovedali. spovedať žiakov bu-
deme v stredu pred večernou od
17.45 hod.

Veni sancte na dlhom bude
v stredu o 18.00.

3. Do pozornosti dávame prebieha-
júcu Duchovnú obnovu v Bazilike,
a to v rámci deviatnika pred odpus-
tovou slávnosťou Narodenia Panny
Márie. každý večer o 18.30 hod. sa
tam slávia sv. omše. Podrobný pro-
gram tejto obnovy si môžete prečítať
na nástenke.

4. na budúcu nedeľu nebude
v našom farskom kostole sv. omša
o 11.00 hod., keďže o 10.30 hod.
bude slávnostná odpustová sv. omša
ku cti narodenia Panny Márie v Ba-
zilike, ktorú bude celebrovať košický
pomocný biskup Mons. Marek For-
gáč. Z tohto dôvodu bude preložený

čas sv. omše v nedeľu aj na rodin-
nej oblasti na 8.00 hod. Program od-
pustu v Bazilike si môžete pozrieť na
plagáte na výveske.

5. Tak, ako každý rok, aj teraz
pôjdeme pešou púťou na nedeľný
odpust do Baziliky. Odchod pútnikov
bude v nedeľu dopoludnia o 9.15
hod. od nášho farského kostola.
Srdečne vás pozývam na toto putova-
nie, ktoré je prejavom našej viery,
obety a lásky k Bohu a Panne Márii.

6. Dnes je prvá nedeľa v mesiaci.
Vo farskom kostole bude popoludní
o 14.30 adorácia s odprosujúcou
modlitbou. Na filiálke dlhé dnes po sv.
omši.

7. V stredu po sv. omši si budete
môcť vyzdvihnúť prihlášky na Prvé
sväté prijímanie (tretiaci) a bir-
movku (deviataci).

----------------------------------------------------

sviatosť manželstva 
si chcú vyslúžiť:

dušan GdoVin dušan GdoVin 
a Monika koČiŠkoVáa Monika koČiŠkoVá
ohlasujú sa druhýkrátohlasujú sa druhýkrát

MUdr. Martin MraŽik MUdr. Martin MraŽik 
a MUdr. klaudia FUŇákoVáa MUdr. klaudia FUŇákoVá
ohlasujú sa druhý a tretíkrátohlasujú sa druhý a tretíkrát

Peter LeŠko Peter LeŠko 
a Miriama ViroszTkoVáa Miriama ViroszTkoVá

ohlasujú sa tretíkrátohlasujú sa tretíkrát

zahŕňte týchto mladých 
do svojich modlitieb

Liturgický program na 22. týždeň cez rok

Filiálky Po Ut st Št Pi So ne

VT dlhé 18.00 18.00 9.30

rod. oblasť 8.00

deň LiTUrGickÝ  kaLendár Čas ÚMYsLY

Po
4. 9.

PondeLok 
22. TÝŽdŇa cez rok

(1Sol 4,13-17; Ž 96; Lk 4,16-30)

6.30

18.30

ZBP a dary Ducha Svätého
Jozef, Zdenka

ZBP Ján a Patrícia

Ut

5. 9.

sV. TerÉzie z kaLkaTY, 
PannY a reHoľnice 

ľubovoľná spomienka

(Sol 5,1-11; Ž 27; Lk 4,31-37)

6.30

18.30

+ Štefan, Anna

+ Ján, Anna

st

6. 9.

VÝroČie PosViackY 

kaTedráLneHo cHráMU 

sV. aLŽBeTY, sviatok 

(Iz 56,1-7; Ž 84; Jn 2,13-22)

6.30

18.30

ZBP rodina Isaková

Za + z rodiny Sabolových

Št

7. 9.

sV. Marka kriŽina, MeLicHara
GrodzieckeHo a ŠTeFana Pon-
Gráca, kŇazoV a MUČenÍkoV,
spomienka (Kol 1,9-14; Ž 98; Lk 5,1-11)

6.30

18.30

Dary Ducha Svätého  Anna,
Peter, Matúš, Pavol

ZBP Katarína a Kristián

Pi

8. 9.

narodenie PannY Márie

sviatok

(Mich 5,1-4; Ž 13; Mt 1,18-23)

6.30

18.30

+ Jozef, Mária, Helena

ZBP Matej, Timea, Veronika

so

9. 9.
soBoTa 22. TÝŽdŇa cez rok

(Kol 1,21-23; Ž 54; Lk 6,1-5)

7.00

18.30

Za uzdravenie pre Michala

+ Mária – 1. Výročie smrti

ne

10. 9.

dVadsiaTa TreTia
nedeľa 

V cezroČnoM oBdoBÍ

(EZ 33,7-9; Ž 95; RIM 13,8-10; 

MT 18,15-20)

8.00

9.30   

11.00

18.30

Za milosť obrátenia Michal,
Mária, Peter

ZBP Mária s rodinou

sv. omša v našom kostole
neBUde!

+ Zuzana, Jozef

nedeľa  10.9.2017 8.00 9.30 11.00 18.30

sobota  Ivanko
Ivanková

Chytra
Sabolová

Sztraka
Sztraková NEBUDE Novák

Fecenková

Lektori na budúcu nedeľu:

oznamy




