Evidenčný list pamätihodnosti mesta Bratislavy
Mesto:

Bratislava

Mestská časť:

Bratislava – Vajnory, Ružinov

Adresa:

Šaldova ul., Miletičova ul.

Adresa popisom:

pri vstupe do kostola

Typ pamätihodnosti:

kategória 1A – hmotné hnuteľné

Názov pamätihodnosti:

Pamätné tabule Titusa Zemana

Číslo v zozname MČ:

nie je evidované

BA-II.-F.6

Foto:

Pamätná tabuľa na kostole vo Vajnoroch

Pamätná tabuľa Titusa Zemana na kostole na Miletičovej ul.

Popis:
Pri vchode do kostola vo Vajnoroch je umiestnená mramorová tabuľa s textom:
„V krypte kostola
odpočíva
Boží služobník
Titus Zeman
Kňaz- salezián
4.1. 1913 – 8.1. 1969“
Text je doplnený o kovový portrétny reliéf kňaza.
Don Titus Zeman bol salezián, kňaz a trpiteľ pre vieru. Don Titus Zeman rodák z Vajnor pri
Bratislave, zomrel na následky neľudského väzenia a mučenia v komunistických väzniciach.
V súčasnosti prebieha proces jeho blahorečenia. 26. februára 2010 sa uskutočnilo v aule
Rímskokatolíckej cyrilometodskej bohosloveckej fakulty Univerzity Komenského v
Bratislave na Kapitulskej ulici, verejné otváracie zasadanie diecéznej fázy procesu
blahorečenia dona Titusa Zemana. Salezián kňaz, mučeník za záchranu duchovných povolaní,
don Titus Zeman dostal rozhodnutím o začatí procesu titul Boží sluha. Boží sluha sa neskôr
stáva „ctihodným“ a napokon rozhodnutím Svätého Otca „blahoslaveným“ a „svätým“.
„Cirkev musí dobre preskúmať jeho život aby ho mohla pozdvihnúť na oltár. Slovensko a
celý svet potrebuje vzor hrdinského kňaza, verného až do smrti, ktorý nehľadal svoj prospech,
ale Božiu slávu, dobro blížneho a vlastnú spásu. Dnes na Slovensku potrebujeme aj silného
orodovníka a patróna nových svätých kňazských a rehoľných povolaní.“ Takto o začatom
procese blahorečenia hovorí don Jozef Slivoň, vicepostulátor kauzy.
Podobná pamätná tabuľa je aj na Kostole Panny Márie Pomocnice kresťanov na Miletičovej
ulici. V tomto saleziánskom centre slúžil don Titus Zeman v r.1940-3.
Literatúra a pramene:
http://www.saleziani.sk/zeman-titus.html
http://tituszeman.sk/o-procese/
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PhDr. Jana Hamšíková
Autor fotodokumentácie: PhDr. Jana Hamšíková
Dátum spracovania: august 2012
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Informatívna kópia z mapy
Vytvorené cez katastrálny portál
Okres: Bratislava III
Obec: BA-m.č. Vajnory
Katastrálne územie: Vajnory

Okres: Bratislava II
Obec: Bratislava, mestská časť Ružinov
Katastrálne územie: Nivy

