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Nevím, jestli se tu stal
zázrak, nebo ne. Přišel jsem
proto, že pan Toufar byl
hrdina, shrnuje Josef
z Hlinska, který včera jako
další tisícovky lidí dorazil
do Číhošti.

ONDŘEJ STRATIL ÍK

ČÍHOŠŤ Kolem kostelního plotu se
tísní stále víc lidí, nápis na tabul-
ce v bráně není přes jejich hlavy
vidět. Až zblízka jsou zlatá písme-
na čitelná: „Postavila láska farní-
ků. L. P. 1948.“ I tohle je jedna
z památek na kněze Josefa Toufa-
ra, který tu kázal v letech 1948 až
1949. Přišel sem a chátrající far-
nost zrekonstruoval. Staral se
i o lidi v obci. Po jeho přímluvě
vznikla v Číhošti poštovní kance-
lář a praxi tu založil i dentista.
„V té době chodili do kostela
všichni, i komunisti,“ popisuje
zdejší rodačka Marie, jak silnou
osobností Toufar byl.

Se svou sestrou sedí na židlích
pod hasičským muzeem a vidí na
obří obrazovku, kde se promítají
černobílé snímky zdejšího slavné-
ho faráře. V reprobednách je sly-
šet hlasy přizvaných herců, kteří
čtou 65 let staré dopisy. Řada
místních se takhle na začátku
roku 1950 snažila přesvědčit úřa-
dy a Státní bezpečnost, aby zadr-

ženého Toufara propustili domů.
„V březnu si přišli i pro tatínka.
Přímo na pole. Nejdřív se domu
vrátil s dobytkem a pak s estébáky
odjel,“ vzpomíná Marie. V té
době byl už Toufar měsíc po smr-
ti. Zemřel 25. února 1950 na ná-
sledky krutých výslechů pod vede-
ním sadistického Ladislava Má-
chy. „Našemu tatínkovi chodili
po rukách, až po dvou měsících se
z Pankráce vrátil,“ vypráví Marie.

Neuměl si ani vyměnit
žárovku
Její rodiče byli jedni z těch, kdo
při adventní bohoslužbě v prosinci
1949 viděli, jak se pohnul kříž na
hlavním oltáři. Obě sestry jsou pře-
svědčené, že šlo o zázrak. Toufar
se podle pamětníků nevyznal
v technických věcech a scénáři
prosazovanému komunisty – tedy
že krucifix ovládal podivným sou-
strojím –, se jen pousmějí. „Pan pá-
ter si ani nedokázal vyměnit žárov-
ku, tatínek mu musel s těmihle věc-
mi chodit pomáhat,“ tvrdí Marie.

Jedním dechem doplňuje, že
zvláštní věci hraničící se zázraky
se tady občas stávají. Vzpomíná
na jednu z minulých zim, kdy se
prý na okně fary objevil kříž z ná-
mrazy.

S takovými slovy bez zaváhání
souhlasí i Tomáš Fiala. Když se
současný číhošťský kazatel před
necelým rokem dozvěděl, že za-
míří právě do Číhošti, nevěděl
prý, do čeho vlastně jde, a cítil

velkou odpovědnost. „V tomhle
kostele si člověk uvědomí, jak
Bůh promlouvá do našich dějin
a jaké to má důsledky,“ přemýšlí
pod bílou věží s novou střechou.
„V roce 1949 se tu stal zázrak.
Křížek se pohnul a nikdo to nedo-
káže vysvětlit a nikdo o tom nepo-
chyboval,“ pokračuje duchovní,
který se stará ještě o farnost ve
Světlé nad Sázavou. Za tu chvíli,
co poznal Číhošť, prý zjistil, že
mladí i staří znají Toufara velmi

dobře. „On sem pořád patří,“ lou-
čí se Fiala ve spěchu.

„Lidi to spojilo“
Během uplynulého víkendu měl
nakvap stejně jako většina zdej-
ších. Někdo čepoval pivo, jiný udil
klobásy, dobrovolní hasiči řídili
dopravu a paní ze sousední vesni-
ce přijela se strojem na výrobu
zmrzliny. Pro vesnici se třemi stov-
kami obyvatel šlo o jednu z největ-
ších akcí v historii. Jak říká staros-

ta Jaroslav Tvrdík, zapojit se chtěli
všichni. „Lidi to spojuje,“ raduje
se Tvrdík, zatímco na křižovatce
naviguje přijíždějící auta.

„Není to tak, že by k nám po zby-
tek roku nikdo nepřišel. Máme
tady i geometrický střed republi-
ky, což je lákadlo. Tolik lidí tu ale
bylo snad jen před dvěma roky,
kdy si tu udělal sraz klub motorká-
řů,“ usmívá se jeden z důchodců se-
dící na židli ve stínu na návsi.

Po včerejší slavnostní mši, na je-
jímž konci pohřbili nalezené Tou-
farovy ostatky pod podlahu koste-
la, je zřejmé, že vznikla nová tradi-
ce. Pouť by tady mohla proběhnout
vždy druhou prázdninovou neděli.
I proto, že 14. července 1902 se Jo-
sef Toufar narodil. Ještě se čeká,
jak dopadne rozběhnutý proces
jeho blahořečení.

Pro řadu z tisícovek lidí, kteří
včera do Číhošti dorazili, ovšem
není důležité, jestli Toufar „uspě-
je“. „Byl to člověk, jehož osud ilu-
struje, jak zhoubný minulý režim
byl. Proto jsem přijel s celou rodi-
nou,“ pokyvuje hlavou čtyřicetile-
tý Martin z Humpolce.

A že sem minimálně jednou do
roka zavítá i v dalších letech, má
zase jasno Josef ze 65 kilometrů
vzdáleného Hlinska. Včera byl
v Číhošti poprvé. „S rodiči jsem se
o Toufarovi bavil, četl jsem i kníž-
ku. Pan páter byl hrdina, proto tu
jsem,“ mluví tiše, zatímco se přepl-
něnou návsí rozeznívají hlasy vel-
kého sboru.
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V Číhošti se sešlo několik tisíc lidí. Mši sledovali i na dvou velkoplošných obrazov-
kách. Jeden autobus přivezl poutníky až z Polska. FOTO MAFRA – TOMÁŠ BLAŽEK

Číhošťský zázrak

■ JOSEF TOUFAR se narodil
14. července 1902 v Arnolci.
V roce 1948 se dostává do
číhošťské farnosti a ihned se ujímá
spolkového života.

■ Během bohoslužby – píše se
11. prosince 1949, třetí adventní
neděle –, dochází k pohybu
a vychýlení kříže na oltáři.
Informace o zázraku se rychle
šíří po celé Vysočině, do Číhošti se
začínají sjíždět poutníci. Toufar
nechává udělat fotografie
vychýleného kříže a rozdává je
zájemcům.

■ Věc se nelíbí komunistům, kteří
plánují proticírkevní akci.
Prezident Klement Gottwald mluví
o vypořádání se s Vatikánem.
Na konci ledna 1950 příslušníci
Státní bezpečnosti Toufara
zatýkají a odvážejí jej ke krutým
výslechům do Valdic. Cíl je jediný:
za každou cenu na něm vynutit
přiznání. Kvůli sadistickému
přístupu vyšetřovatele Ladislava
Máchy a jeho kolegů se
z osmačtyřicetiletého kazatele
stává troska, nemůže ani chodit.

■ Zničený Toufar se nakonec
„přiznává“, že pohyb křížku má na
svědomí on. Den nato jej StB
převáží do Číhoště
k „rekonstrukci“ události. A další
den – 25. února 1950 – na
mnohočetná zranění umírá, beze
jména je pohřben na pražském
ďáblickém hřbitově.

■ Toufarovi blízcí se o jeho úmrtí
dozvěděli až po několika letech,
bylo jim řečeno, že smrt způsobilo
prasknutí žaludečního vředu.
Případ se znovu otevírá
v 60. letech, kdy Jiří Brabenec
na stránkách Lidové demokracie
otiskuje řadu odvážných reportáží.

■ V roce 1992 byla u číhošťského
kostela „pohřbena“ prsť
z ďáblického hřbitova. Loni došlo
k exhumaci ostatků, testy pak
potvrdily, že jde skutečně
o Toufara. V neděli 12. července
2015 byly ostatky uloženy v kovové
schránce do krypty číhošťského
kostela. V současnosti probíhá
proces blahořečení Josefa Toufara.

■ Vyšetřovatel Ladislav Mácha byl
v roce 1998 odsouzen na pět let
vězení, nakonec si ale v pankrácké
a brněnské věznici odseděl jen část
trestu a byl podmínečně
propuštěn.

Slavnost připomínající památku Josefa Toufara vyvrcholila mší. V závěru obřadu byla kovová schrána s ostatky kněze uložena do hrobu v číhošťském kostele Nanebevzetí Panny Marie. FOTO ČTK

Páter Toufar sem pořád patří


