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TITUS ZEMAN

BIZNIS A ŽIVOT:
APLIKÁCIA MOJA VIZITKA
5. stretko

„Aj keby som stratil môj život,
nebolo by to márne,
ak by sa aspoň jeden z tých, ktorým som pomohol,
stal kňazom namiesto mňa.“
(Don Titus Zeman, porov. Summarium Documentorum, Doc. 28)

CIEĽ
Znovu si uvedomiť skúsenosti zo série stretiek „Aplikácia
Život“, ktoré poskytli vhľad do spôsobov, ako nás „varí“
dnešná doba. Zamyslieť sa nad otázkou: „S kým chceš
´bankovať´?“ Spoločne osláviť blížiace sa blahorečenie
dona Titusa Zemana.

ZO ŽIVOTA TITUSA ZEMANA
Život Titusa Zemana reprezentuje a pripomína toľkých iných,
nemenej hrdinských svedkov viery v týchto ťažkých rokoch – hovorí
nám o tom, aké je krásne patriť Kristovi a Cirkvi; hovorí o radosti
z kňazstva; o vedomí si toho, aké naliehavé je saleziánske svedectvo, ktoré vychováva k viere nové generácie až tak, že mladým daruje nielen trocha zo svojho času,
zo svojich síl, ale samého seba prostredníctvom najvyššieho daru života. V Titusovi sa
skutočne zaskvelo ako sa saleziánske „da mihi animas“ nemôže zakoreniť bez „caetera
tolle“. 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.
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AKTIVITA
Priprav miestnosť na štýl malého biznis večierka. Na stole
sú tanieriky, poháre a zopár jedálnych lístkov. Na jedálnom
lístku je veľkými písmenami napísané: Titusov jedálny lístok.
V tomto jedálnom lístku je zvláštna ponuka jedál a pitia
(ďalej uvádzame možné príklady).
JEDLÁ PO CHUTI:
Titusova pochúťka (pom-bär)
Čaro Zdenky Schelingovej (oblátky)
Dukáty dona Dermeka (bryndzové oblátky)
Úsmev dona Ernesta Macáka (tortilla chips)
Plátok bl. Andreja Šándora (mliečna čokoláda)
Tajomstvo Antona Hlinku (oriešková čokoláda)
Objav Jozefa Heribana (tyčinka)
Klasika Rudolfa Blatnického (arašidy)
Objav Stanislava Kmotorku (popcorn)
Báseň Ľudovíta Suchána (cookies)
NIEČO PROTI SMÄDU:
Limonáda na hranici (voda so sirupom)
Vajnorský pohár (kofola)
Sladký mok (jablkový džús)
Titusovi k obedu (vinea)
Niečo na útek (nealko radler)
Survival voda (čistá voda)
Nenapraviteľný omyl (pomarančový džús)
Energeťák únavový (sóda)
Sám sa prezleč (aj so spoluanimátorom) jeden za recepčného a druhý
za čašníka.
Pred miestnosťou s biznis večierkom zhromaždi všetkých stretkárov.
Vysvetli im, že sú čerstvými absolventmi vysokých škôl a teraz vstupujú
na biznis večierok, na ktorom o nich prejavia záujem rôzne firmy.
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Prv ako vstúpia do miestnosti, musia si vyrobiť vlastnú vizitku, ktorú budú
môcť odovzdať zástupcom firiem. Dostanú papiere (pozri prílohu Vizitka)
a majú v nich uviesť nasledujúce údaje:
Meno…
Priezvisko…
Som…
Vyznačujem sa…
Momentálne fungujem v partii…
Moja typická schopnosť je…
Moja mailová adresa je… (nech si vytvoria originálnu mailovú adresu,
ktorej prípona ho/ju charakterizuje napr. vtipálek@ukecaný.com)
Osobné logo … (náčrt malého loga, ktoré ho/ju vystihuje)
O štyri roky by som chcel…
Potom ako si každý napísal svoju vizitku, voveď ich do miestnosti. Vysvetli
im, že si môžu zatiaľ niečo objednať („čašník vám je k dispozícií“) a voľne
sa porozprávať.
Po istom čase vstúp ako recepčný a oznám im, že firmy si chcú
vypočuť to, čo o sebe napísali na vizitky. Každý predstaví odpovede
zo svojej vizitky.
Potom prečítaj ponuku práce. Vytvor ju vopred podľa toho, ako vnímaš
jednotlivých členov stretka, napr. stavebný inžinier so schopnosťou rýchlo a prakticky riešiť problémy, alebo všeobecná lekárka s nadštandardnými poznatkami z medicíny a zatiaľ malou praxou.
Účastníci diskutujú a tipujú, ktorá ponuka práce sa na koho hodí. Potom
môžete spoločne okomentovať vizitky aj zodpovedajúce pracovné
ponuky.
Na záver môžeš zhrnúť:
Niekedy máme pocit, že „hurá, budem inžinier“, ale nakoniec ťa čaká úrad
práce. Alebo máme pocit, že „nikto dnes na mňa s prácou nečaká, tak načo
sa snažiť.“ Život je dnes zložitejší. Netreba sa upriamiť len na jednu možnosť
a ak sa mi sen nesplní, nemusím „garážovať“ na úrade práce (alebo v apatii,
nečinnosti, nechuti). Treba vždy skúšať, hľadať, robiť a získať skúsenosti.
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Možno ma naozaj po vysokej čaká etapa „som nanič“. Ale netreba sa vzdávať.
Nenechaj sa zatlačiť dobou do zmýšľania, že som ako nejaká „žaba“ hodná
akurát tak na úrad práce, čo žije z podpory a narieka nad tým, načo je jej
titul. Nikdy nie je len jedna cesta uplatnenia. Boh nám vždy ponúka možnosti,
hoci môžu byť nečakané a prekvapivé.
Aplikáciu svojho života si vytváraš ty sám/sama: ako odpovieš na (možno
nečakanú) ponuku?
Vizitky môžete obohatiť o fotky. Zožeň okuliare „titusovky“ (také okuliare,
aké nosil don Titus) a každý sa s nimi odfotí. Fotky si nalepte na vizitky.
Počas stretnutia na blahorečení dona Titusa Zemana si vizitky môžete
pripnúť na viditeľné miesto. Napomôže to spoznávaniu nových kamarátov a kamarátiek.

DISKUSIA
S akou vizitkou by si chcel predstúpiť pred budúcu manželku/
manžela?
S akou vizitkou predstúpil Titus Zeman pred Boha?
S akou vizitkou by si chcel predstúpiť pred Boha ty?

PRE ANIMÁTORA
Život dona Titusa dnes prináša ovocie. Keď študoval, myslel si, že jeho život bude užitočný tým, že sa bude venovať
mladým, bude ich učiť chémiu, športovať s nimi, duchovne sprevádzať
a povzbudzovať k hľadaniu vlastného povolania. Ale tento jeho sen sa
celý zrútil zo dňa na deň. Boh donovi Titusovi pripravil inú osobnú vizitku. Takú, akú nečakal – mučeník za duchovné povolania.
Ovocie jeho života spočíva v tom, že previedol desiatky ľudí na slobodu,
kde mohli doštudovať a stať sa kňazmi, či ináč slobodne realizovať svoje
povolanie. Don Titus medzitým skončil vo väzení a umrel. Ale jeho hodnoty sa vytlačili na povrch. Ak zrno odumrie, prinesie mnohonásobnú
úrodu.
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Tí, ktorých previedol, urobili veľmi veľa pre Cirkev. Venovali sa deťom,
mladým, išli na misie, vydávali a pašovali knihy do Československa,
viedli semináre, kde sa formovali mladí bohoslovci…1
Mladí ľudia aj dnes musia odumrieť „nereálnym snom a túžbam“ a otvoriť sa niečomu novému. Niečomu, čo im sám Boh pripravil v ich živote.

Z PÍSMA
Lk 22,32-43

Vedno s ním viedli na popravu ešte dvoch zločincov. Keď prišli
na miesto, ktoré sa volá Lebka, ukrižovali jeho i zločincov:
jedného sprava, druhého zľava. Ježiš povedal: „Otče, odpusť
im, lebo nevedia, čo robia.“ Potom hodili lós a rozdelili si jeho
šaty. Ľud tam stál a díval sa. Poprední muži sa mu posmievali
a vraveli: „Iných zachraňoval, nech zachráni aj seba, ak je Boží
Mesiáš, ten vyvolenec.“ Aj vojaci sa mu posmievali. Chodili
k nemu, podávali mu ocot a hovorili: „Zachráň sa, ak si židovský
kráľ!“ Nad ním bol nápis: „Toto je židovský kráľ.“ A jeden
zo zločincov, čo viseli na kríži, sa mu rúhal: „Nie si ty Mesiáš?!
Zachráň seba i nás!“ Ale druhý ho zahriakol: „Ani ty sa nebojíš
Boha, hoci si odsúdený na to isté? Lenže my spravodlivo, lebo
dostávame, čo sme si skutkami zaslúžili. Ale on neurobil nič
zlé.“ Potom povedal: „Ježišu, spomeň si na mňa, keď prídeš
do svojho kráľovstva.“ On mu odpovedal: „Veru, hovorím ti:
Dnes budeš so mnou v raji.“
Akú vizitku mal lotor (uvedomujúci si, že je odsúdený spravodlivo) ukrižovaný
spolu s Ježišom na kríži? Bola jeho vizitka dobrá alebo zlá, aby sa dostal
do neba?
Ježiš kajúceho lotra „blahorečí“. Aká je teda Božia logika?
Aké „tituly“ dáva Ježiš ľuďom, ktorých stretáva? Veľmi milujúca prostitútka
Mária Magdaléna, Zradca Peter – Pastier oviec…
1

http://tituszeman.sk/titus-zeman/koho-zachranil/
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ÚLOHA DO BLAHOREČENIA
Prečítaj si do blahorečenia jednu z knižiek, ktorú napísal
don Ernest Macák (Zápisky spoza mreží; Dva roky v katakombách; Diagnóza: Bláznom pre Krista; Prenasledovaní
pre Krista; Utečenci pre Krista; Bože, oplatilo sa mi žiť!;
Titus, odpusť mi to!), alebo si prečítaj jedno zo svedectiev
zo stránky www.tituszeman.sk.2

Pozývame ťa na blahorečenie dona Titusa Zemana
do Bratislavy 30. septembra 2017.

Všemohúci Bože,
ty si si vyvolil svojho služobníka Titusa
Zemana, aby nasledoval charizmu
svätého Jána Bosca.
Pod ochranou Panny Márie,
Pomocnice kresťanov, sa stal kňazom
a vychovávateľom mládeže.
Žil podľa Božích prikázaní a pre svoju
priateľskú povahu a ochotu pomôcť
bol obľúbený medzi ľuďmi.
Keď nepriatelia Cirkvi siahli na ľudské
práva a slobodu vyznania,
kňaz Titus nestratil odvahu a vytrval
na strane pravdy.

2

http://tituszeman.sk/titus-zeman/svedectva/

Pre vernosť svojmu saleziánskemu
povolaniu a obetavú službu Cirkvi
bol väznený, zosmiešňovaný,
ponižovaný a mučený, ale on neohrozene vzdoroval svojim mučiteľom.
Všetko pretrpel z lásky a s láskou.
Prosíme ťa, večný Bože, osláv svojho
verného sluhu Titusa, aby sme si ho
mohli v Cirkvi verejne uctievať na oltári.
Prosíme ťa za jeho svätorečenie skrze
tvojho Syna Ježiša Krista a na príhovor
jeho matky Panny Márie, Pomocnice
kresťanov.
Amen.

Potešíme sa, ak nám dáš vedieť o svojej skúsenosti s ponúknutým stretkom
a poskytneš nám podnety pre vznik ďalších pastoračných materiálov na adrese
info@tituszeman.sk.
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