Usmernenia o úcte k Titusovi Zemanovi
platné do 30. septembra 2017
1. Označenie Titusa ako BLAHOSLAVENÝ mu bude dané až pri blahorečení, teda až 30. septembra;
2. Ctihodný alebo mučeník sú vhodné označenia Titusa v období do 30. septembra 2017.
3. Verejný a cirkevný kult = modlitba na príhovor blahoslaveného pri liturgii Cirkvi, čiže modliť sa pri
liturgickom slávení - prosiť na príhovor Titusa alebo modliť sa k nemu, ako aj vystavovanie jeho
obrazu k úcte – je dovolené až po akte blahorečenia.
4. V čase do 30. septembra v prosbách pri svätej omši alebo pri breviári sa možno modliť:
- za svätorečenie ctihodného alebo mučeníka dona Titusa,
- za bohaté duchovné ovocie slávnosti blahorečenia,
- za požehnanie prípravy na blahorečenie,
- ďakovať Bohu / Pánovi za TZ a prosiť Boha / Pána o milosť žiť-pracovať-vytrvať-... ako onpodľa jeho príkladu.
5. V čase do 30. septembra pri súkromnej modlitbe, teda nie pri verejnom kulte, možno sa modliť –
aj v prítomnosti viacerých a nahlas :
- „ctihodný Titus (Zeman), oroduj za nás“,
- deviatnik za svätorečenie Titusa Zeman, spojený s vyprosením zázraku,
- iné rôzne formy osobnej súkromnej modlitby.
6. Do blahorečenia je správne zdržať sa akéhokoľvek verejného kultu k ctihodnému Titusovi, to
zahŕňa aj nevystavovanie obrazu Titusa k úcte v liturgickom priestore. Obrazy môžu byť použité iba
s cieľom komunikovať, informovať, a to na vhodných miestach.
7. Označenie BLAHOREČENIE sa vzťahuje na úkon, ktorým bude Boží služobník vyhlásený za
blahoslaveného, a bude povolený jeho verejný a cirkevný kult, na určených miestach a určeným
spôsobom.
8. O čase do 30. septembra hovoríme nie ako o procese blahorečenia ale ako o príprave slávnosti
blahorečenia.

9. Zázrak, ktorý by sa uskutočnil po súkromnej modlitbe deviatnika či inej formy na príhovor Titusa
Zemana, a udial by sa v období od 27. februára 2017, kedy bolo uznané mučeníctvo Titusa Zemana,
treba nahlásiť na provinciu saleziánov, aby sa mohlo začať potrebné skúmanie smerujúce ku
svätorečeniu.

