
Odpověď nedělního žalmu: 

Přijď, Pane a vysvoboď nás 
 

Kapka rosy z Božího slova: Evangelium naznačuje, že i Jan 
Křtitel prožívá ve vězení pochybnosti. Posílá za Ježíšem 
své učedníky, aby se ujistili, zda je skutečně očekávaným 
Mesiášem. Pán poukazuje na mocné činy, jež potvrzují 
jeho autoritu. I přes Janovy pochybnosti ho prohlašuje 
největším z těch, kdo se narodili ze ženy… Snad i já občas 
bojuji s pochybnostmi ve víře. Chci Pánu klást své otázky 
se stejnou upřímností jako Jan! 

Evangelium z neděle Mt 11,2-11
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ČÍHOŠŤSKÝ ZÁZRAK 
Lubomír Popovič 

Farář Josef Toufar byl v lednu 1950 ob-
viněn Státní bezpečností ze zinscenování 
tzv. číhošťského zázraku, kdy se během je-
ho kázání několikrát pohnul kříž na oltáři 
v místním kostele. Po zatčení byl ve Val-
dické věznici v rámci výslechů krutě mu-
čen a 25. února 1950 umírá v pražském 
státním sanatoriu. 

 

Číhošťský zázrak: co se vlastně stalo 
O třetí adventní neděli 11. prosince 1949

končil farář Josef Toufar v číhošťském 
kostele Nanebevzetí Panny Marie své 
kázání větou „Uprostřed vás stojí ten, kte-
rého vy neznáte, zde ve svatostánku tluče 
srdce Spasitele.“ V tu chvíli se prý pohnul 
několikrát ze strany na stranu půlmetro-
vý kříž na oltáři a „číhošťský zázrak“ byl 
na světě. 

Sám Toufar si ale ničeho nevšiml, stál k 
oltáři bokem – o události se tak dozvěděl 
až několik dní poté. Svědků úkazu bylo 
asi 20 a zpráva se rychle šířila. O Číhošť 
se začala zajímat katolická církev a na 
místo se hromadně sjížděli poutníci z celé
republiky, místo navštívil například že-
livský opat Vít Tajovský. 

Státní bezpečnost zpočátku zvěstem o 
události nevěnovala pozornost, to se však
s rostoucím zájmem veřejnosti změnilo. 
 

Komunisté reagovali zatýkáním 
Komunistická moc označila „zázrak“ 

za podvod, který měl být součástí proti-
státního spiknutí katolické církve. Tou-
far byl obviněn, že zázrak zinscenoval, 
večer 28. ledna byl zatčen a dopraven do 
Valdic. Případ byl svěřen vyšetřovateli 
Ladislavu Máchovi, který byl mezi kole-
gy „proslavený” brutálními postupy. 

V dalších dnech a týdnech zatýkání
pokračovalo, zatčeni byli Vít Tajovský, 
číhošťský kostelník František Pártl, bo-
hoslovec Jan Zmrhal, svědek pohybu kří-
že Václav Pospíšil a další. 
 

Výslechy plné nátlaku a mučení 
Při výslechu Toufar odmítl obvinění, 

že by křížem pohyboval pomocí techni-
ckého zařízení. To mělo ovšem za násle-
dek kruté mučení: nechali faráře vyhla-
dovět, působili na něj psychicky a na řa-
du přišla i fyzická brutalita. Pracovníci 
StB ho dlouhé hodiny surově mlátili – na
bezbranném Toufarovi se jich střídalo 
 
 
 

(jde však o zásadní chybu scénáře; číhošť-
ský zázrak se stal o adventu, kdy květinová 
výzdoba v kostele podle liturgických před-
pisů není povolena). 

Kvůli špatnému zdravotnímu stavu,
který byl důsledkem krutých výslechů, 
musel být Toufar během rekonstrukce 
podpírán. Ve filmu byl nakonec použit 
jen záběr Toufara na kazatelně, dále už 
musela být jeho postava hraná. Natáčení 
probíhalo v noci, aby se o něm farníci 
nedozvěděli. 

 

Smrt Josefa Toufara překazila komunis-
tům plán 

Toufar byl navzdory svému stavu odve-
zen téže noci zpět do Valdic. Dne 25. úno-
ra byl převezen do státního sanatoria v 
Legerově ulici v Praze, kde večer postou-
pil operaci kvůli zánětu pobřišnice vzni-
klého v důsledku prasklého žaludečního 
vředu. Několik hodin po zákroku ve věku 
47 let umírá. 
 O brutálních metodách příslušníků StB 
svědčí výpověď lékaře Františka Mauera 
z roku 1968: „Při operaci Josefa Toufara 
jsem tehdy asistoval. Dělali jsme všech-
no, co bylo v lidských silách, ale toho člo-
věka nebylo možno zachránit. Byl neoby-
čejně surovým způsobem utlučen k smrti.
Řekl bych jasná vražda!“ 
 Toufarova předčasná smrt ale komunis-
ty nepotěšila: podle původního scénáře 
měl předstoupit před soud a popsat tam 
svou roli v rámci monstrprocesu vykon-
struovaného za účelem proticírkevních 
represí. 
 

Masový hrob: Toufarovo místo poslední-
ho odpočinku 

Toufarovo vynucené doznání zaplacené 
životem ovšem představitelům komunis-
tického režimu nestačilo. Těla nepohodl-
ného, ovšem lidmi milovaného a uznáva-
ného kněze se chtěli zbavit tak, aby neby-
la možná identifikace jeho hrobu a pří-
padný vznik pietního místa. 

Proto se místem posledního odpočinku 
faráře stal na dlouhé roky hromadný hrob
na hřbitově v Praze-Ďáblicích, kde byl po-
chován pod falešným jménem Josef Zou-
hal. Toufarova rodina se pak o smrti kněze
dozvídá až po čtyřech letech. 

(dokončení příště)
 

Biblická hádanka 

Do které části Edenu Bůh umístil zahra-
du pro člověka? 

 

Správná odpověď z minulého čísla:  
Rachab – Mt 1,4  

 

rovnou několik, přesto kněz násilí řadu 
týdnů odolával. 

Až koncem února Toufar pod nátlakem 
podepsal vykonstruované přiznání o zin-
scenování „zázraku“ a navíc i o sexuál-
ním zneužívání ministrantů. V 90. letech 
bylo přiznání znaleckým posudkem zpo-
chybněno, po stylistické stránce text ne-
odpovídá předchozím výpovědím. 

Za své brutální výslechové metody byl 
Mácha stíhán už v roce 1968. Vojenská 
prokuratura ale tehdy dospěla k závěru, 
že sice Toufara u výslechu skutečně ztloukl 
obuškem, ale způsobená zranění nebyla 
přímou příčinou farářovy smrti. Případ 
byl tehdy odložen. 

Máchu nakonec pravomocně odsoudil 
až pražský městský soud v roce 1999, 
když mu udělil dvouletý trest. Za mřížemi 
však bývalý agent StB kvůli zdravotnímu 
stavu neskončil a zemřel ve vysokém 
věku, údajně bez jakýchkoliv výčitek. 
 

 
V den 50. výročí od číhošťského zázraku se 
na okně farní kuchyně objevil vymrzlý kříž. 

 

Rekonstrukce zázraku měla sloužit pro-
pagandě 

V noci z 23. na 24. února 1950 byl Josef 
Toufar ve značně zbědovaném stavu, způ-
sobeném Máchovými vyšetřovacími me-
todami, dopraven do Číhoště, aby se účast-
nil „rekonstrukce“. Akce byla filmována a 
získaný materiál měl posloužit k propa-
gandistickému filmu Běda tomu, skrze 
něhož přichází pohoršení, který byl na 
počátku 50. let promítán v kinech v teh-
dejším Československu za účelem zdis-
kreditovat nejen Toufara, ale i celou ka-
tolickou církev. 

Rekonstrukce měla ukázat, jak farář při 
kázání kříž rozpohyboval pomocí drátko-
vého zařízení maskovaného květinami 
 

 



POŘAD BOHOSLUŽEB 
v týdnu od 11. XI. do 18. XII. 2022 

 

Liturgický kalendář Místo Čas | kněz Intence – úmysl mše svaté 

3. neděle adventní 
 

11. XII. 

Ústí 
7:00 

P. František 
Král 

Za † Františka Bagara, dvoje rodiče a živou rodinu. 

Hranice 

8:30 
P. František 

Král 

Za † tatínka a tchána, jejich † sourozence  
a rodiče a živou rodinu. 

10:00 
P. František 

Král 

Za Marii a Josefa Otáhalovy,  
živou a † rodinu. 

18:30 
P. František Za živé a † farníky. 

Potštát 8:00 
P. František Pa živou a † rodinu Kučerkovu, Paletovu a DVO. 

Partutovice 9:30 
P. František 

Za † Annu a Adolfa Brhelovy, za Anežku  
a Vladimíra Biskupovy a syna Vladimíra.  

Pondělí 
12. XII. 

Panna Maria 
Guadalupská 

Hranice 7:00 
P. František 

Za † rodiče a prarodiče z obou stran,  
za uzdravení rodiny a DVO. 

Hranice DS 9:30 
P. Pavel Volný úmysl. 

Úterý 
13. XII. 

sv. Lucie (Světluše), 
památka 

Hranice 7:00 
P. Pavel Dantis. 

Středa 
14. XI.  

sv. Jan od Kříže, 
památka 

Hranice 17:30 
P. Pavel Za † Josefa Šnajdra a jeho rodinu. 

Ústí 19:00 
P. František  

Za † Anežku Paličkovou, manžela, syna Václava, 
Oldřicha Paličku a živou rodinu. 

Čtvrtek 
15. XII. 

sv. Valerián 

Hranice 17:30 
P. Pavel  

Za uzdravení paní Mynářové. 

Potštát 17:30 
P. František 

Za živou a † rodinu Kučerkovu, Paletovu  
a DVO. 

Pátek 
16. XII. 

sv. Adelhaida (Adéla) 

Hranice 17:30 
P. František 

Za † tatínka Karla Němce, živou rodinu  
a DVO.  

Partutovice 17:30 
P. Pavel Dle zápisu v kostele. 

Sobota 
17. XII. 

sv. Lazar 

Hranice 7:00 
P. František 

Za živou a † rodinu Březíkovu a Oravovu. 

4. neděle adventní
 

18. XII. 

Ústí 7:00 
P. František 

Za † Zuzanu Zbihlejovu, manžela, syna, rodiče z obou 
stran a živou rodinu. 

Hranice 

8:30 
P. František  

Za ctitele Nejsvětější Trojice, Panny Marie,  
všech svatých, andělů strážných a za DVO. 

10:00 
P. František 

Za rodiče Foltasovy, syna a dceru a za rodiče Oravovy 
a syna a DVO. 

18:30 
P. Pavel 

Za † Josefa Hlavinku, jeho bratra Česlava, manžele 
Turečkovy a sourozence Buškovy a živou rodinu. 

Potštát 8:00 
P. Pavel Za † rodiny Zdeňkovu, Bímovu, Silných a DVO. 

Partutovice 9:30 
P. Pavel 

Za Boženu Kandlerovou, manžela, snachu a zetě. 
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\ Předvánoční úklid na faře proběhne v úte-
rý 13. XII. od 9 hod. Prosíme ochotné far-
níky, kteří by se mohli zapojit, aby přišli. 
Pán Bůh zaplať. 
 

\ Srdečně Vás zveme na výlet do Olomouce, 
který bude v sobotu 17. XII. Prosím, při-
hlaste se u P. Pavla. Více informací najdete 
na plakátku, nebo u otce kaplana.  
 

\ Charita Hranice hledá dobrovolníky pro 
realizaci Tříkrálové sbírky v Hranicích. 
Zájemci se, prosím, hlaste u Radky Andrýskové. 

Ohlášky 
\ Roráty nás budou provázet adventní dobou:
po, út, so v 7:00 hod. – se mší svatou – a st, čt 
a pá v 7:00 hod. – beze mše svaté. Ve středu a 
v sobotu budou roráty pro děti a pak bude 
pro ně při-pravena snídaně. V ostatní dny 
bude čtení pro dospělé.  
 

\ Hlavní zpovědní den v Hranicích je v sobotu 
17. XII. od 8 do 10 hod. Celý rozpis je na nástěn-
ce nebo na webových stránkách farnosti. 

\ Sv. Josef s Pannou Marií putovali do Bet-
léma. Po zbytek adventu bude putovat
Panna Maria našimi domovy. Chcete, aby 
navštívila i vás? Vždy po rorátech si můžete 
odnést sošku Panny Marie na jeden den k sobě.
 

\ V pondělí 12. 12. od 17 hodin bude na faře 
Adventní večer pro ženy. Zveme ženy jaké-
hokoliv věku. Čeká vás duchovní zamyšle-
ní, zdobení svíček, punč. Plánované setkání 
seniorů v pondělí dopoledne nebude. 
 


