VEŠPERY

8. januára
BLAHOSLAVENÉHO TITUSA ZEMANA, KŇAZA, MUČENÍKA

HYMNUS ako na ranné chvály.
Žalmy sú zo dňa.

Spomienka

KRÁTKE ČÍTANIE

1 Pt 4, 13-14

Milovaní, radujte sa, keď máte účasť na Kristových utrpeniach, aby ste sa
radovali a plesali aj vtedy, keď sa zjaví jeho sláva. Keď vás hanobia pre
Kristovo meno, ste blahoslavení, lebo Duch slávy a Boží na vás spočíva.

Zo spoločnej časti na sviatky jedného mučeníka alebo na sviatky duchovných
pastierov, pre kňazov.

DRUHÉ ČÍTANIE

POSVÄTNÉ ČÍTANIE

Z jedného listu blahoslaveného Titusa Zemana, kňaza, mučeníka

KRÁTKE RESPONZÓRIUM

R. Radujte sa, spravodliví, v Pánovi * A plesajte.
V. Jasajte všetci, čo máte srdce úprimné. * A plesajte. Sláva Otcu. Radujte sa.

List priateľovi Michalovi Lošonskému [Linz, 26. januára 1951]
Slovenský národný archív [Bratislava] – Copia Pubblica VIII, 869

Ant. na Magnifikat: Príbytok svätých je v nebeskom kráľovstve, kde žijú vo
večnom pokoji.

Aj my máme dávať život za bratov

PROSBY

V túto hodinu, keď Kráľ mučeníkov vo Večeradle obetoval a na kríži
vydal svoj život, vzdávajme mu vďaky a volajme:
Teba, Pane, oslavujeme.
– Teba, Pane, náš Spasiteľ, žriedlo a vzor mučeníctva, oslavujeme, lebo
nás miluješ až do krajnosti: V. Teba, Pane, oslavujeme.
– Za to, že si všetkých kajúcich hriešnikov povolal k odmene večného
života: V. Teba, Pane, oslavujeme.
– Za to, že Cirkev môže obetovať krv novej a večnej zmluvy, vyliatu na
odpustenie hriechov: V. Teba, Pane, oslavujeme.
– Za to, že sme s pomocou tvojej milosti dnes vytrvali vo viere: V. Teba,
Pane, oslavujeme.
– Za to, že si dnes mnohých bratov a sestry pridružil k svojej
vykupiteľskej smrti: V. Teba, Pane, oslavujeme.
Otče náš.
MODLITBA

Bože, ty si blahoslavenému kňazovi a mučeníkovi Titusovi dal odvahu
poslúchnuť evanjelium a nebáť sa vystaviť svoj život nebezpečenstvu
pre bratov a sestry; na jeho príhovor nám pomáhaj, aby sme mali na
zreteli dobro našich blížnych a boli verní a vytrvalí v kresťanskom
povolaní. Skrze nášho Pána Ježiša Krista, tvojho Syna, ktorý je Boh a s
tebou žije a kraľuje v jednote s duchom Svätým, po všetky veky vekov.
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Dnes počas svätej omše som dostal také dve silné injekcie, že keby som
ich bol dostal prv, nebol by som Ti napísal predošlý list [z 21. januára] o
strachu. Prvá bola pri čítaní z Prvého listu apoštola Jána: Aj my sme povinní
dávať život za bratov, je to teda naša povinnosť byť pripravení i život položiť
za bratov. Veď čoho sa máme báť? V tom istom čítaní je napísane: My vieme,
že sme prešli zo smrti do života, lebo milujeme bratov. Drahý priateľ, urob si
rozjímanie o tomto texte, pomaly si čítaj vetu za vetou a uvažuj. Isto uznáš, že
som sa mýlil, keď som Ti minulý list poslal napísaný v tomto tóne. Boli to prvé
dojmy. Príliš som sa pridržiaval myšlienky na tento život a nebol som
upriamený na ten druhý, lepší. Ten, ktorý chceme z Božieho milosrdenstva
dosiahnuť.
A druhá inšpirácia bola v evanjeliu: Nebojte sa... Nepredávajú sa dva
vrabce za halier? A predsa ani jeden z nich nepadne na zem bez vedomia vášho
Otca. Vy však máte aj všetky vlasy na hlave spočítané. Nebojte sa teda, vy ste
cennejší ako mnoho vrabcov! Teda ani vrabec nepadne na zem bez toho, aby to
nedopustil Boh; aj vlasy máme na hlave spočítané a ani jeden z nich
nestratíme, ak to Boh nedopustí. A opakuje sa tu: „Nebojte sa!“ Zdôverím sa Ti,
drahý priateľ, toto boli dve silné myšlienky, ktoré ma sprevádzali počas celej
omše. A nemôžem odolať, aby som Ti to nenapísal.
Azda by to niekto pomenoval falošným hrdinstvom, azda šialenstvom,
azda nerozumnosťou. Nech si to menuje, kto chce a ako chce, ja to nazývam
povinnosť, ktorú mi zverili hlavní predstavení a za ktorú som zodpovedný
jedine Pánu Bohu a svojim „skutočným predstaveným“, nie takým, ktorí by sa
chceli robiť predstavenými a z teplej kancelárie všetko dirigovať.
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Píšem Ti to, lebo sa nemôžem zbaviť akéhosi tušenia, či vari Ty sám to
[aktívnu pomoc] neodkladáš na základe toho listu, čo si mi spomenul, v
ktorom Ťa jeden môj dobromyseľný spolubrat upozorňoval, aby si si dal na
mňa pozor, lebo robím bez poradenia sa s predstavenými. Uisťujem Ťa, že ja
som sa s nimi poradil a oni mi dali svoju radu i svoje požehnanie, ktoré
považujem za požehnanie dona Bosca samého. Lebo veď oni sú jeho
nástupcami a zástupcami tu na zemi.

mohli aj my potešovať tých, čo sú v akomkoľvek súžení, tou útechou,
ktorou Boh potešuje nás. Lebo ako sa v nás rozmnožujú Kristove utrpenia,
tak sa skrze Krista rozhojňuje aj naša útecha.

RESPONZÓRIUM

Ant. na Benediktus: Kto nenávidí svoj život na tomto svete, zachráni
si ho pre večný život.

Porov. Mt 10, 28 – 31

R. Nepredávajú sa dva vrabce za halier? * A predsa ani jeden z nich
nepadne na zem bez vedomia vášho Otca.
V. Nebojte sa teda, vy ste cennejší ako mnoho vrabcov. * A predsa.
Modlitba ako na ranné chvály.

HYMNUS

Úbožiak zavolá, Pán odpovie
svedectvom milostí v každom slove.
5 Čo vravel potme Pán, vynesme von,
nech slovo svedectva znie ako zvon.
Nepriateľ dušu nám nerozdrví.
Tak svedčil Titus vyliatím krvi.

2 Mária nad hriešnikmi dnes smúti,
kto nemiluje, ostáva v smrti.
Dať život za bratov to je však dar,
položme obetu dnes na oltár.

6 Mučeník Titus sa Pánovi dal,
tým navždy dosvedčil: Kristus je kráľ.
Vraví nám: Do konca vždy vytrvaj,
čaká ťa nebeská odmena, raj.

3 Sme viacej než vrabce v lístí stromov
a máme u Otca v nebi domov.
Kráčajme po ceste mučeníkov,
vystlanú skutkami namiesto slov.

7 Nech v našej rodine modlitba znie
za mnohé duchovné povolanie,
nech stále spievajú ústa naše,
Pána chcem velebiť v každom čase.
Amen.

4 Oslavujme Pána, velebme ho,
volá na hriešnika nehodného.
Žalmy sú zo dňa.
KRÁTKE ČÍTANIE

R. Moja sila * a moja chvála je Pán. Moja.
V. On sa mi stal záchrancom. * A moja chvála je Pán. Sláva Otcu. Moja.

PROSBY

Bratia, oslavujme nášho Spasiteľa, verného svedka, za vyznávačov
umučených kvôli Božiemu slovu a volajme:
Vykúpil si nás Bohu svojou krvou.
Pre zásluhy tvojich mučeníkov, ktorí slobodne prijali smrť na svedectvo viery,
– daj nám, Pane, pravú slobodu ducha.
(Vykúpil si nás Bohu svojou krvou.)

RANNÉ CHVÁLY
1 Bohu buď chvála a sláva večná,
nech zaznie svedectvo spoločenstva.
Titus nám káže ku Kristovi ísť,
Láska je mocnejšia než nenávisť.

KRÁTKE RESPONZÓRIUM

2 Kor 1, 3 – 5

Pre zásluhy tvojich mučeníkov, ktorí vyznali vieru až po preliatie krvi,
– daj nám, Pane, čistú a pevnú vieru.
(Vykúpil si nás Bohu svojou krvou.)
Pre zásluhy tvojich mučeníkov, ktorí ochotne vzali kríž a šli za tebou,
– daj nám, Pane, statočne znášať útrapy života.
(Vykúpil si nás Bohu svojou krvou.)
Pre zásluhy tvojich mučeníkov, ktorí si vyprali rúcho v Baránkovej krvi,
– daj nám, Pane, zvíťaziť nad pokušeniami tela i sveta.
(Vykúpil si nás Bohu svojou krvou.)
Otče náš.
MODLITBA

Bože, ty si blahoslavenému kňazovi a mučeníkovi Titusovi dal odvahu
poslúchnuť evanjelium a nebáť sa vystaviť svoj život nebezpečenstvu
pre bratov a sestry; na jeho príhovor nám pomáhaj, aby sme mali na
zreteli dobro našich blížnych a boli verní a vytrvalí v kresťanskom
povolaní. Skrze nášho Pána Ježiša Krista, tvojho Syna, ktorý je Boh a s
tebou žije a kraľuje v jednote s duchom Svätým, po všetky veky vekov.

Nech je zvelebený Boh a Otec nášho Pána Ježiša Krista, Otec milosrdenstva
a Boh všetkej útechy! On nás potešuje v každom našom súžení, aby sme
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