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„Kto verí vo mňa, nezomrie naveky.  

Ja som Vzkriesenie a Život.“ 

 

Katolícka cirkev 1. novembra slávi prikázaný sviatok Všetkých svätých, na 

ktorý 2. novembra nadväzuje deň Spomienky na všetkých veriacich zosnulých, 

ľudovo nazývaný „Dušičky“. Slovo sviatok sa v ľuďoch spája vždy s niečím 

pekným a príjemným. Dušičkové dni však v ľuďoch vyvolávajú opačné emócie. Patria 

        k smutnému spomínaniu a často bolestivým návratom.  Veriaci si počas omší pripomínajú                                                                                                        

svätých, ktorí viedli pravý kresťanský život, žili a zomreli vo viere v Ježiša Krista. 

Spomínajú a modlia sa aj za tých, ktorí nemajú miesto v kalendári, neboli vyhlásený za 

svätých, ale žili čestným životom, konali dobro a vedeli sa obetovať pre iných. Deň 

spomienky na všetkých 2. novembra je dôležitá udalosť pre nás všetkých, pretože asi 

každý človek už stratil niekoho blízkeho. V tomto životnom zhone sa náhlime a často 

objavíme hodnoty človeka, až keď sa pominie. Ani sme si nestačili uvedomiť, že bol pri    

vvvv nás, správal sa ako jednoduchý, skromný človek, ktorý patril do nášho života. Vv  

vvv v Zapálením sviečky, zopnutím rúk a tichou modlitbou preukazujeme našim 

vvvvvvvvv zosnulým, že ich neustále nosíme v našich srdciach a s láskou na nich 

vvvvvvvvvvv spomíname. V 8. storočí určil pápež Gregor IV. Sviatok Všetkých svätých 

vvvvvvvvvvvvv na l. november. I pri tejto príležitosti si spomíname aj na nového 

vvvvvvvvvvvv slovenského blahoslaveného Titusa Zeman. Kto to bol? Prečo sa stal 

vvvvvvvv      blahoslaveným? Čo znamená pre Slovensko aj obec Štefanovú?  

                                           Na tieto otázky Vám stručne prinášame odpoveď v tomto čísle. 
                                                            

                                                                                    Odpočinutie večné daj našim drahým zosnulým, Pane, 

                                                                                                    a svetlo večné nech im svieti... 

 

 

 

konšelka Kvetka Bošanská 

  



Modlitba   za  svätorečenie  Titusa   Zemana 

 

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 obľúbeným medzi ľuďmi. 

Keď nepriatelia Cirkvi siahli na ľudské práva a slobodu 

vyznania, 

kňaz Titus nestratil odvahu a vytrval na strane pravdy. 

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. 

 

                   



Krátky  životopis mučeníka Titusa Zemana                        

-    narodil  sa  4. januára 1915  vo  Vajnoroch                         

-    ako desaťročný sa na príhovor Panny  Márie Sedembolestnej uzdravil z choroby  

     a preto sa  rozhodol stať kňazom a vstúpil k saleziánom v Šaštíne 

-    v roku 1932  zložil prvé  rehoľné  sľuby, študoval  teológiu v Taliansku  

     a 23. júna 1940 bol v Turíne vysvätený za kňaza  

-    keď  komunisti  zrušili činnosť reholí a zatvorili mužské kláštory, rozhodol sa pomôcť 

     mladým saleziánom dokončiť štúdiá a stať sa kňazmi  

-    na  jeseň 1950 tajne previedol dve skupiny cez rieku Moravu a Rakúsko do Talianska 

-    v apríli 1951 počas tretieho prechodu Titusa takmer s celou skupinou zatkli, režim ho  

     obvinil zo špionáže a vlastizrady 

-    22.februára 1952 ho odsúdili na 25 rokov, z ktorých strávil nakoniec 13 rokov vo väzení, 

      kde bol mučený, zosmiešňovaný a ponižovaný 

-    v roku 1964 ho podmienečne prepustili na slobodu, no bol stále sledovaný 

-    zomrel  8. januára 1969 na následky mučenia a väznenia 

-    v roku 1991 ho rehabilitačný proces vyhlásil za nevinného 

-    26.februára 2010 sa začal v Bratislave proces jeho blahorečenia, ktorý pokračoval v Ríme 

     až do 27.februára 2017, kedy pápež František schválil dekrét o jeho mučeníctve 

     a umožnil tak blahorečenie prvého slovenského rímskokatolíckeho kňaza saleziána 

     Titusa Zemana. 

 

Prečo je TITUS ZEMAN mučeník 

Mučeníctvo je najvyššie svedectvo o pravde viery – označuje svedectvo, ktoré siaha až po 

smrť. ( KKC 2473)  

„Všetko čo sa mi kladie za vinu som robil z lásky k Cirkvi a osobitne z lásky 

k Saleziánskej spoločnosti, ktorej ďakujem za všetko, čím som“, povedal vo svojej 

obhajobe pred súdom.  

Jeho smrť bola síce oddialená, ale skúmanie jeho mučeníctva dokázalo, že bola 

dôsledkom väznenia, mučenia, trýznenia a ponižovania. Titus všetko prežíval bez mrzutosti,  

v pokoji, s pohľadom na Krista. Svojim prenasledovateľom odpustil. 

Titus  Zeman je reprezentant mnohých, ktorí nespravodlivo trpeli pre vieru počas  

obdobia  totality. S ním boli odsúdení a väznení napr. aj saleziáni Anton Srholec, Andrej 

Dermek (neskorší provinciál), Štefan Sandtner (básnik) a neskôr pre spoluprácu s ním aj 

diecézny kňaz Alfonz Paulen, ktorý vo väzení ako mučeník aj zomrel.   

Čo  je  blahorečenie: 

Beatifikácia, alebo po slovensky aj blahorečenie  znamená vyhlásiť toho, kto bol doteraz 

nazývaný Boží služobník alebo ctihodný za  blahoslaveného. Blahorečením pápež dovolí, aby 

bol Boží služobník zapísaný do zoznamu blahorečených a mohol sa mu preukazovať verejný 

cirkevný kult. Pápež stanoví aj dátum liturgického slávenia sviatku nového blahoslaveného. 

 

Materiály boli spracované z brožúr vydaných pri príležitosti blahorečenia Titusa Zemana.    



Salezián – kňaz don Titus  Zeman 
mučeník za duchovné povolania. 

 

Aj my  Štefanovčania si pripomíname s radosťou a hrdosťou túto veľkú osobnosť 

Cirkvi. 

Sme hrdí, že tento veľký človek – toho času blahorečený – navštívil a prežil niekoľko 

hodín aj v našej malej obci Štefanovej a jeho nohy kráčali po Štefanovskej zemi.   

         Bola teplá, slnečná nedeľa 18.augusta 1968. Mnohí ešte dnes žijúci ľudia si pamätajú 

vyzdobenú – po oboch stranách cesty a okolo kostola – Štefanovú, pripravenú osláviť 

primičnú svätú omšu rodáka saleziána don Jožka Ochabu. Jožko bol účastníkom druhej 

úspešnej ilegálnej výpravy cez rieku Moravu do Turína v Taliansku 24.októbra 1950. 

       Ani sme netušili, že účastníkom primičnej omše bol aj salezián don Titus Zeman, 

ktorý mal najväčšiu zásluhu na životnej kňazskej ceste Jožka Ochabu. Don Titus Zeman si 

zaslúži veľkú vďaku a pozornosť od Štefanovčanov. (Životopis rodáka don Jožka Ochabu 

sme uverejnili v Štefanovských zvonoch č. 16 v máji 2016.) 

        Procesu beatifikácie don Titusa predchádzalo niekoľkoročné obdobie 

zhromažďovania písomných aj osobných autentických materiálov – dôkazov od ľudí, ktorí 

don Titusa osobne stretli, poznali sa s ním a časť života prežili v jeho blízkosti. Títo poskytli 

svedectvá a výpovede o jeho živote pod prísahou. Medzi desiatkami boli aj dvaja, dnes ešte 

žijúci Štefanovčania, v tom čase študenti gymnázia v Trnave, ubytovaní v Saleziánskom 

ústave na Hollého ulici v rokoch 1944-48, teraz sídlo Arcibiskupského úradu. 

       Don Titus vyučoval na gymnáziu prírodné vedy. Vo februári 1946 riaditeľ vtedy už 

štátneho gymnázia, predtým biskupského, Mikuláš Gašparík dal z tried odstrániť kríže.      

Don Titus a profesor Bokoš aj so študentom Viliamom Schmidtom v noci kríže zavesili 

a chýbajúce doplnili z izieb saleziánov. Za tento čin bol don Titus okamžite prepustený zo 

školských služieb. Krátko potom pôsobil na fare v Šaštíne ako kaplán a v Saleziánskom 

ústave v Bratislave na Miletičovej ulici. Neskôr ho pridelili za kaplána na faru do Šenkvíc, 

kde bol farár dp. Paulen. Potom v rokoch 1947-49 pôsobil don Titus ako katechéta 

v Saleziánskom ústave na Hollého ulici v Trnave, kde sa podieľal na výchove a formovaní 

chovancov ústavu. Bol k nim dobrý, priateľský, otcovsky starostlivý, ale aj veselý a žartovný. 

Športový typ v reverende, ktorý s nimi vo voľnom čase študijnej prípravy hrával volejbal, 

basketbal, stolný tenis, v zime korčuľoval a hral hokej, alebo sa so skupinkami študentov -

chovancov prechádzal a diskutoval. V nepriaznivom počasí hlavne v zimnom období mával 

dozor v herniach pri stolnom futbale, biliarde, dáme, šachu a ďalších stolných hrách. Niekedy 

tiež zastupoval inak pracovne zaneprázdnených asistentov ako dozor v študovniach. Tešili 

sme sa z jeho prítomnosti, lebo aj keď bol prísny, bol priateľský. Ochotne študentom pomáhal 

pri riešení domácich úloh. V tom období bola rozšírená filatelistická vášeň a on prehliadal 

vzájomnú výmenu známok pri zachovaní ticha a poriadku. Cez voľný čas sa často prechádzal 

po chodbe a modlil sa breviár a ruženec. Povzbudzoval tiež spevácky zbor, ktorý bol svojimi 

vystúpeniami známy nielen v Trnave ale aj v širokom okolí. V sobotu popoludní sa 

zúčastňoval a organizoval výlety do okolia Trnavy, návštevy parných kúpeľov a športových 

podujatí. Na záver po večerných modlitbách bolo zhodnotenie udalostí dňa a plán na ďalší 



deň. Kňazi saleziáni, katechéti, školský radca a ďalší kňazi zodpovední za výchovu mávali 

tzv. večerné slovko. Mával ho aj don Titus za hojnej účasti 80 – 100 chlapcov od 12 rokov až 

po maturantov. Počas dňa pri plnení študijných povinností, alebo hrách sa v správaní 

chovancov vyskytli aj nezbednosti. Tieto don Titus riešil prísnymi, ale otcovskými 

a povzbudzujúcimi závermi. Mával tiež ranné omše a pravidelne spovedal. 

        Z 13. na 14. apríla 1950 prebehla v neskorých večerných hodinách tzv. barbarská noc. 

Polícia a ozbrojení milicionári vtrhli do Saleziánskeho ústavu, sústredili saleziánov kňazov     

a prikázali všetkým zbaliť si do dvoch hodín osobné veci. Na ulici boli pristavené autobusy, 

do ktorých  potom nastúpili a viezli ich na neznáme miesto. Aj tu zaúradovala Prozreteľnosť.   

Don Titus sa vyhol odvozu spolubratov, lebo práve v tom čase bol kaplánom v Šenkviciach 

u dp. farára Paulena. Do saleziánskych ústavov boli dosadení štátni zamestnanci do vedenia 

internátu a za vychovávateľov. Rehoľníkov sústredili do Podolínca. Tak bol don Titus jedným 

z mála saleziánov, ktorí ostali na slobode. Bol však sledovaný a špehovaný.  

Napriek tomu založil v roku 1950 pri kostole sv. Ladislava v Bratislave tajné 

oratórium pre asi 20 chlapcov, miništrantov. Organizoval tiež rôzne katechézy a iné činnosti. 

Počas výletu zorganizovaného pre mladých do Tatier odbočil do Podolínca. Z tam 

sústredených bohoslovcov vybral režim v máji deväťdesiat klerikov na tzv. rekvalifikáciu. 

Presunuli ich na Priehradu mládeže do Nosíc k vojenským pracovným táborom tzv. 

PTPákom. Don Titus sa v prezlečení do zväzáckej košele odvážne pohyboval medzi 

dospelými saleziánskymi klerikmi. Navštevoval ich a uvažoval ako zachrániť povolania. 

Podobne zmýšľal aj mladý rodák zo Šenkvíc Ernest Macík, medzi internovanými. Ušiel 

z Podolínca a spojil sa so spolubratom don Titusom a šenkvickým farárom dp. Paulenom na 

spoluprácu záchrany povolaní. Dohodli sa, že don Titus bude klerikov prevádzať cez hranice 

ilegálne do zahraničia. Tento plán odobrili aj strýko don Ernesta Macíka a don Anton Macák 

– bývalý riaditeľ Saleziánskeho ústavu v Trnave. Don Titus sa napojil na prevádzača Jozefa 

Maceka a Ferdinanda Totku. Don Titus sa rozhodol sústrediť menšiu skupinu mladých na 

prechod hraníc cez rieku Moravu do Rakúska. Vlakom sa po malých skupinkách prepravili 

z Bratislavy do Závodu. Po vystúpení z vlaku nepozorovane zamierili k lesu a odtiaľ 

s prevádzačmi na hrádzu k rieke Morava. Bol 1.september 1950, ešte dosť priaznivý čas. Na 

brehu rieky sa povyzliekali, šaty zbalili a nesúc ich nad hlavou prebrodili Moravu. Pri 

vchádzaní a vzchádzaní  z rieky išli po spiatky, aby u pohraničiarov v prípade objavenia ich 

stôp vyvolali dojem, že niekto prišiel z Rakúska. Rakúsko bolo po vojne rozdelené na štyri 

zóny. Vlakom sa dostali do Viedne a ďalej do Linzu. Tam sa stýkali ruská a americká zóna. 

Hranica medzi nimi viedla cez farskú záhradu a stredom kostola. Tu prešli do americkej zóny. 

Následne cez Innsbruck a Bernský priesmyk  prišli do Talianska. Na sviatok Sedembolestnej 

pani Márie 15.septembra dorazili do Turína. Sedembolestná bola don Titusovi na pomoci po 

celý život.  

V Turíne don Titus navštívil hlavného predstaveného saleziánov don Pietra 

Ricaldoneho, ktorého informoval o prechode a prevedení skupiny mladých saleziánov na 

pokračovanie a dokončenie štúdii v Turíne. Hlavný predstavený ich konanie schválil a dal 

požehnanie na ďalšiu činnosť a aktivitu. Po krátkom pobyte a odpočinku v Turíne a Ríme sa 

don Titus Zeman vrátil na Slovensko. Nevedel, že rádio Slobodná Európa  nedomyslene 

vysielala o prechode skupiny do Talianska a tým na don Titusa upriamila nežiaducu 

pozornosť štátnych orgánov a ohrozila jeho ďalšie zámery.  Počasie sa zhoršovalo. Klerici 



vybraní na druhý prechod sa stretli v Šaštíne 21.októbra 1950. Bolo ich celkovo 17 a medzi 

nimi aj náš rodák Jožko Ochaba. Jožko predpokladal, že sa s rodičmi a bratom tak skoro 

neuvidia, ale  kvôli možnému prezradeniu pravý dôvod odchodu zamlčal s tým, že sa ide 

zamestnať do Bratislavy. Prezieravo však navodil atmosféru urobiť si rodinnú fotografiu.                              

24-tého októbra ráno o pol piatej vyrazila druhá skupina na miesto prechodu cez rieku 

Moravu. Don Titus a prevádzači Macek a Totka sa už pred tým preplavili k Borskému 

Mikulášu aby všetko pripravili. Dosť sa už ochladilo a voda bola veľmi studená. Všetci si 

vyzliekli šaty a dali ich do kufríkov. Bola už tma. Pomocou lana napnutého cez rieku sa 

gumeným člnom v ľadovej vode brodili na druhú stranu. Lano sa však uvoľnilo a hrozilo 

nešťastie. Vtedy jeden klerik preplával s uvoľneným lanom Moravu a upevnil ho, takže 

skupine sa podarilo prebrodiť. Vysilený a podchladený don Titus stratil vedomie. Prebral sa 

až keď ho ostatní prehriali dýchaním. Podobne ako prvá skupina sa aj druhá postupne dostala 

do Viedne a odtiaľ do Linzu. Tu ich zastavila americká spravodajská služba a vypočúvala ich 

– každého samostatne. Po prepustení 1.a 2.novembra už prechádzali zasneženými Alpami. Do 

Turína sa dostali 4.novembra. Don Titusovi navrhli, aby sa na Slovensko nevracal. Ten sa 

vrátil do Linzu, kde nejaký čas býval v saleziánskom ústave. Medzitým na Slovensku oboch 

prevádzačov zatkli a vypočúvali.   

      Aby naplnil svoje plány, don Titus 21.marca 1951 aj s prevádzačom Totkom išli do 

Dolného Rakúska kde prešli cez sovietsku zónu k rieke Morava a 23.marca dorazili do 

Lakšanskej Novej Vsi. Odtiaľ cez hory prešiel don Titus do Pezinka k rodine Šilhárovej.                 

V ďalších dňoch začal organizovať tretiu výpravu, do ktorej sa okrem klerikov pridali aj starší 

diecézny kňazi. Táto skupina bola najpočetnejšia pretože komunistický režim chystal celkovú 

likvidáciu Cirkvi a vytvorenie tzv. Slobodnej Cirkvi nezávislej od pápeža a Vatikánu, ktorú 

by ovládal. Tretia výprava sa vydala na cestu 8.apríla 1951 za nepriaznivých poveternostných 

podmienok po rozmočenom piesku a rozoranom poli stráženého pohraničného pásma. Keďže 

medzi nimi boli aj kňazi v rokoch, postupovali pomaly. Topili sa snehy a rieka Morava bola 

rozvodnená a veľmi studená. Omeškávali sa a už sa začalo brieždiť. Bolo 6 hodín. V malých 

skupinkách prechádzali z hraničného pásma. Boli roztrúsení a už dosť vysilení. Mladí klerici 

sa mali vrátiť a počkať na lepší čas. Unavený don Titus sa ukryl v lese a zaspal. Našli ho 

vojaci pohraničnej stráže. Prehľadali tiež okolie a 9. Apríla postupne pochytali ďalších členov 

výpravy. Na stanici pohraničnej stráže v Malých Levároch sa začalo vyšetrovanie.  

Zadržaných odviezli autobusom do Bratislavy na hrad na policajné riaditeľstvo. Ďalšie 

vypočúvanie sa konalo za neprimeraných a ľudsky nedôstojných podmienok.  

Na zinscenovanom procese boli všetci odsúdení na viacročné väzenie. Don Titus Zemanovi  

za vlastizradu a špionáž pre Vatikán pôvodne navrhovali trest smrti, ale nakoniec bol 

odsúdený na 25 rokov väzenia.  

  

Podklady : Michal Titus Radošinský – Don Titus „Vatikánsky špión“ 

                  Ludovica Maria  Zanet – Blahoslavený Titus Zeman  

                  a osobné spomienky autora 

 

 

                                                                            konšel Spoločenstva Cechu Štefanovského 

                                                                                                    Alojz  Tekula - Teki                                                                               



SALEZIÁNI  DON  BOSCA  A ICH  POSLANIE  

Saleziáni dona Bosca sú katolícka rehoľná spoločnosť, ktorú založil v roku 
1859 v Turíne kňaz Ján Bosco. Venujú sa výchove mladých, najmä chudobných. 
V súčasnosti pôsobí takmer 15 000 saleziánov v 132 národoch.   

Na Slovensku pôsobia saleziáni od roku 1924. Aktuálne majú 200 členov 
a pracujú v 31 dielach v 19 mestách na Slovensku. Ďalších takmer dvadsať 
saleziánov Slovákov pôsobí v misiách po celom svete. 

Srdcom komplexnej výchovnej činnosti saleziánov je výchova mladých k viere 
a vrcholom je pomôcť mladému človeku spoznať a realizovať svoje životné 
povolanie. Saleziáni uskutočňujú svoju činnosť v štýle preventívneho výchovnému 
systému, ktorý sa opiera o tri základné princípy: rozum, náboženstvo (viera) 
a láskavosť. 

Svoje poslanie saleziáni vykonávajú v rôznych dielach: oratórium 
a mládežnícke stredisko, školy a odborné strediská, internáty, prítomnosť 
v univerzitnom svete, farnosti, sociálna služba pre mladých v ťažkostiach, médiá, 
misie.            
 

 

KOHO  TITUS  ZEMAN  ZACHRÁNIL  

          Titus Zeman svojou odvahou a obetavosťou pri dvoch prechodoch priamo 
zachránil 21 duchovných povolaní.  
Jozef  Heriban  SDB (salezián don Bosca) zo Šeplíc, autor úvodov v slovenskom 
preklade Svätého písma,                                                                                                                     
Stanislav  Kmotorka  SDB  z Chynorian,                                                                                      
Rudolf  Blatnický SDB z Trnavy , autor prekladu Katechizmu katolíckej cirkvi                       
Gorazd  Zvonický  - vlastným menom Andrej Šándor SDB z Močarian okr. 
Michalovce, básnik a autor hymnov v slovenskej Liturgii hodín – v breviári,                                            
Tibor  Strnisko SDB z Pezinka,                                                                                         
Ľudovít  Suchán  SDB z Trstína, okr. Trnava,                                                                         
Andrej Pauliny  SDB  z Rajca,                                                                                                
Rafael  Černý  SDB  zo  Sobotišťa, okr. Senica,                                                                     
Jozef  Ochaba  SDB zo  Štefanovej, okr. Pezinok,                                                                
Cyril  Búran  SDB  z Jablonice, okr. Senica,                                                                  
František  Kubala  SDB z Vrbového, okr. Trnava,                                                              
Pavol  Tuna  SDB  z Valaskej  Belej, okr. Prievidza,                                                            
minorita Daniel  Faltin  OFMConv.  z Kurimian – účastník Druhého vatikánskeho 
koncilu a neskorší sudca Apoštolského tribunálu vo Vatikáne,                                                         
diecézny kňaz  Július  Gašparík z Kováčovej,                                                                        
Bohumil  Havlíček  zo  Stráží pri Šaštíne,                                                                              
Ján  Martinec   z Dlhého  Poľa, okr. Žilina,                                                                           
Cyril  Marek  z Hrnčiaroviec, okr. Trnava,                                                                                      
Ján  Eiben  z Bratislavy,                                                                                                        
Jozef  Hercog  zo  Šaštína.       
 

Dvaja  záchránení ešte prežili do dnešných dní : 
salezián kňaz  Medard  Štepanovský  z Oreského, okr. Senica, žije v Nemecku                     
a diecézny kňaz  Juraj Török zo Žiliny, žije v USA.                                           
                                                 



        Mladý don Titus Zeman v kroji.  

 

 

 

 

 

 

 

Mladý don Titus Zeman s rodičmi a sestrou Františkou. 

 

 

 

              Don Titus Zeman ako študent teológie v Ríme. 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

Titus Zeman počas svojich 

primícií vo Vajnoroch udeľuje                       

novokňazské požehnanie svojej 

matke. Pri nej je biskup Mons. 

Michal Buzalka. 

      

Don Titus Zeman pred prvým prechodom za hranice.   



 

 

Don Titus Zeman po príchode do väznice 

v Ilave – február 1952.  

                                                                                      

 

               

 

Posviacka obnoveného kostola vo Vajnoroch  

v roku 1968 – zľava Mons. Ambróz Lazík,  

sprava don Titus Zeman. 

 

 

 

Pohreb Titusa Zemana v rodných                                                                 

Vajnoroch 11. Januára 1969. 

 

 

                                                                                    

 

 

               Blahorečenie don Titusa Zemana  

  30.septembra 2017 – Bratislava Petržalka.  

 

 

 

 

 

          Svätá omša 1.októbra 2017 vo Vajnoroch       

Vajnoroch. 

 


