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Miloš Doležal

Řada vzpomínkových setkání a boho-
služeb připomene v následujících dnech 
65. výročí smrti číhošťského faráře 
Josefa Toufara. Miloš Doležal, autor 
oceněné monografi e o P. Toufarovi, 
učinil v poslední době některé další 
nálezy, například u jeho bývalých 
farníků, které doplňují tvář tohoto 
mučedníka včetně jeho všedního 
kněžského života. Mezi těmito nálezy 
jsou například památníčky s jeho
duchovními sentencemi.

Na fotografi ích z doby svého zahrá-
deckého působení (v  letech 1940–
1948) kaplan a následně administrá-
tor Josef Toufar často gestikuluje, je 

nesmírně akční, stále něco zařizuje, organizu-
je, je mezi lidmi, s žáky, mládeží, farníky, přá-
teli. Plný energie, ochoten se rozdat, podělit, 
naslouchat. 

Ale pochopitelně byly i chvíle, kdy za se-
bou zavíral dveře a v samotě se modlil breviář, 
prosil o sílu a radost, meditoval, připravoval 
si kázání, četl, rozjímal nad texty Písma nebo 
se skláněl nad stránkami knih svých oblíbe-

Můj Ježíši, jak šťasten jsem, když Tebe mám…

ných autorů, mezi něž patřil například Pec-
ka, Baar nebo Sienkiewicz. Knihy rád kupo-
val, četl a také jimi obdarovával druhé. Vedle 
konkrétní fi nanční či materiální podpory nebo 
doučování řadě svých žáků rád věnoval právě 
knihy i modlitební knížky a vpisoval do nich 
laskavá věnování. 

Bývalo tehdy také zvykem, že žáci měli svůj 
osobní památník, památníček, zdobený v pěk-
ných deskách, do kterého jim rodiče, příbuzní, 
spolužáci a učitelé vepisovali vzkaz, myšlenku 
či prosté věnování, často doprovázené drob-
nou kresbou. 

Pokud se na Josefa Toufara obrátil žák 
s prosbou o zápis do památníčku, pan farář si 
jej vždy ochotně vzal k sobě na faru a tam ve-
čer soustředěně, aby neškrábal jako kocour, či-
telně a s péčí napsal většinou veršovanou citaci 
s mravoučným podtextem, nabádavým obsa-
hem a s přáním do budoucnosti. „Pilné žáky-
ni Slávince“ Stanislavě Lebedové z Blažejovic 
vepsal 19. 3. 1948 následující slova: „(…) když 
vodítkem jí nejsou sobců chtíče, / ni nepocti-
vost nebo zištná lest… / ať práce pera, pilní-

ku či rýče: / z nich každá pro křesťana cestou 
k nebi jest.“ 

Nebo jiné „milé žákyni“ 12. 4. 1944 do pa-
mátníku napsal: „Dnes víc než jindy třeba hod-
ných dětí, / jež zbožnou duši, čistý mají zrak, 
/ když světem války bouře nová letí / a všecku 
radost dusí těžký mrak. / Nechť životem Tě 
vede svatá víra, / vždy miluj ctnost a nepusť 
v srdce hřích / jenž z dívčích lící čistoty pel 
stírá. / Buď vždycky v řadách duší nevinných, 
/ by anděl strážce, až svůj rodný krov / opustíš 
jednou, rád Tě vede výš, / údolím světa v ne-
beskou až říš.“  

Modlitba 
pro Mařenku Davidovou
Jedno věnování se však všem ostatním vymy-
ká. Desetileté žákyni Marii Davidové, dceři 
svého přítele Karla Davida (1908–1962) z Ho-
janovic, cestáře, písmáka, badatele, archiváře 
a křesťanského aktivisty, vpisuje P. Toufar 5. 

listopadu 1946 do památníku v hnědých des-
kách velikosti A5 inkoustovým perem svou 
modlitbu. Mystickou modlitbu prožitku Kris-
tovy getsemanské noční zahrady. Snad s před-
tuchou let příštích? 

Nejedná se o žádné kolorované zbožné řeči 
a rady, nýbrž hlubinně existenciální šeptání. 
Obraz budoucího utrpení, vydání se a opuště-
nosti v mrazivé valdické kobce. Co mohla de-
setiletá dívka vědět o osamělosti, utrpení a ohni 
lásky? Proč právě jí tato slova adresoval? Byl 
to Toufarův momentální stav, nebo chtěl, aby 
zůstalo zaznamenáno pro budoucí? Tak jsem 
tomu rozuměl, když onen památníček přede 
mnou Marie Pácalová-Davidová otevřela ve 
svém panelákovém bytě na Vysočině. Nejdříve 
jsme si prohlíželi vtipná věnování a pastelkami 
malované kresbičky od spolužaček, zápisek od 
farní hospodyně Anny Kočové či podpisy rus-
kých osvoboditelů Zahrádky z července 1945. 
Když mi posléze paní Pácalová ukázala Toufa-
rův záznam, bylo zřetelné, v jak strmém kontra-
stu je k ostatnímu obsahu památníku i v kon-
textu jiných Toufarových záznamů a věnování:    

Můj Ježíši, jak šťasten jsem, 
když Tebe mám, byť všichni mě 
opustili, Ty stále se mnou zůstáváš.
Očišťuješ duši mou ohněm své lásky
a dáváš mi pít z kalichu utrpení
pro život věčný.
P. Josef Toufar, farář

Skladba pro sbor 
a varhany
Modlitba P. Toufara má v  sobě vroucnost 
i existenciální drama a příhodný vnitřní ryt-
mus. V souvislosti s tím jsem si vzpomněl na 
známou Bachovu skladbu Můj Ježíši a obrátil 
se na mladého českého hudebníka, skladate-
le a dirigenta Jiřího Trtíka, s nímž v posled-
ní době spolupracuji na textu k  jedné jeho 
skladbě. Tento mladý skladatel má k Číhošti 
osobní a rodový vztah – jeho pradědeček bý-
val dlouholetým číhošťským varhaníkem. Po-
žádal jsem ho, zdali by nechtěl přímo tento 
text zhudebnit. Svěřený „úkol“ přijal s nesmír-
nou radostí a  je pravděpodobné, že premié-
ra Trtíkovy skladby pro sbor a varhany zazní 
při vhodné příležitosti v číhošťském kostelíku. 
Snad již letos v létě při slavnostním ukládání 
Toufarových ostatků.

Jaroslav Šubrt

Ke čtenářům na Apeninský poloostrov 
se právě v těchto dnech dostává 
překlad knihy Miloše Doležala Jako 

bychom dnes zemřít měli, v níž vylíčil 
životní osudy číhošťského faráře 
Josefa Toufara. Do italštiny ji převedla 
italská slavistka TIZIANA MENOTTI, 
které jsme položili několik otázek.

Překládáte převážně knihy českých
autorů pojednávající o naší nedávné
minulosti. Podle jakého klíče si vybí-
ráte tituly? 

Obvykle si vybírám texty, které vyprávějí něco 
důležitého, příběhy ze života, které mohou 
obohatit a povzbudit čtenáře. 

Jak jste jako Italka objevila knihu Miloše
Doležala o P. Toufarovi?
Náhodně – před dvěma lety v  jednom praž-
ském knihkupectví. Ale o P. Toufarovi jsem 
už něco málo věděla. Měla jsem za sebou prá-
ci na překladu knížky Dagmar Šimkové Byly 
jsme tam taky, kde se o něm objevila stručná 
zmínka. Tehdy jsem si na internetu našla ně-
jaké informace, ale to bylo asi tak všechno. 
Když jsem pak v knihkupectví nad touto kni-
hou stála – byl jich tam vyložen celý štos – vi-
děla jsem nesčetněkrát znásobený sympatic-
ký obličej mladého kněze, který na mě hleděl 
z obálky. Stejný obličej jsem týž den spatřila 
v tepelském klášteře, kde byla právě otevřena 
malá expozice obětí komunistického režimu. 
Bylo to tak trochu osudové setkání.

Co vás nakonec přimělo, že jste se rozhodla
ji překládat? 
Knihu jsem doslova zhltla a bez váhání jsem se 
rozhodla pro její překlad. Hned jsem věděla, 

že se jedná o příběh natolik závažný, že určitě 
stojí za námahu se vydat na tuto těžkou cestu. 
Těžkou nejen kvůli náročnosti překladu, ale 
i ne zrovna snadnému hledání někoho, kdo 
bude ochoten knihu v Itálii vydat. 

Vím také, že jste putovala po stopách P. Tou-
fara. Do jaké míry se jeho životní příběh
stal vaším osobním tématem? 
Důvod je prostý: jsem praktikující katolička 
a věřím, že Bůh má s námi své plány a nebyla 
náhoda, že mě do nich zahrnul. Josef Toufar 
se mi stal duchovním vůdcem, z jehož osudu 
čerpám poučení pro svůj vlastní život. Stejně 
jako pro řadu Čechů, stal se i pro mě „mým 
světcem“. Možná i proto, že jsem „nahlédla 
do srdce prostého českého kněze“, jak na-
psal v předmluvě k  italskému vydání kardi-
nál Dominik Duka. A tam jsem našla hodně 
lásky, pevnou víru v Boha a velkou duchovní 
sílu, ono fortitudo (odvahu, kuráž), o níž ho-
vořil papež Jan Pavel II. v roce 1989, něko-
lik měsíců před pádem komunismu ve střední 
Evropě. 

V čem spatřujete velikost osobnosti P. Tou-
fara, čím může oslovit i italského čtenáře?
Vždycky si vzpomenu na citát z Janova evan-
gelia: „Ne vy jste si vyvolili mne, ale já jsem 
vyvolil vás“ (15,16). Myslím, že P. Toufar byl 
vždy věrný tomuto poslání, i ve strachu, pro-
následovaní a utrpení až k mučednické smrti. 
Že nikdy nepřestal jít za svým vnitřním hla-
sem, který jej řídil po neznámých a temných 
cestách. Byl to obyčejný člověk, zcela odda-
ný Kristu, natolik „blázen pro Krista“, že se 
vzdal vlastního života pro lásku k Bohu a círk-
vi. Kromě toho to byl kněz, který miloval svoji 
farnost, staral se o své farníky, konkrétně jim 
pomáhal, měl blízký vztah k mladým lidem, 
měl rád humor a ironii. To bylo moc důleži-
té především v temných dobách protektorá-
tu a komunistického režimu. Stal se dobrým 
vzorem jak pro kněze, tak pro všechny ostatní 
křesťany.

Lze se v moderních dějinách vaší země set-
kat s něčím, co by alespoň trochu připomí-
nalo dramatický životní úděl P. Josefa Tou-
fara? 
Italský čtenář by si v  této souvislosti mohl 
připomenout osud italského kněze P. Pietra 
Pappagalla. Stejně jako P. Toufar pocházel 
z prostého venkovského prostředí – byl pátý 
z osmi dětí. Na kněze byl vysvěcen těsně před 
koncem první světové války a v roce 1925 se 
dostal do Říma, kde mimo jiné působil jako 
kaplan v Lateránské bazilice. Za druhé světo-
vé války, když byl Řím okupován Němci, tajně 
pomáhal vojákům, partyzánům, spojencům 
i Židům, které ukrýval a posiloval. Na základě 
udání německým špionem byl koncem ledna 
1944 zatčen, vyslýchán a mučen gestapem. Po 
dvouměsíční vazbě byl převezen do bývalých 
kamenolomů nedaleko Říma a spolu s dalšími 
334 oběťmi zastřelen. Tato událost je v Itálii 
známá jako „masakr ve Fosse Ardeatine“. Jed-
nalo se o krvavou pomstu Němců za atentát 
provedený partyzány na jedno německé ko-
mando. V roce 2000 papež Jan Pavel II. zařa-

Italové mohou poznat P. Toufara 

dil P. Pietra Pappagalla mezi mučedníky dva-
cátého století.        


 ziana Menotti (nar. 1954) je italská 
lékařka a slavistka. Překládá z češtiny. 
Věnuje se novodobé československé 
historii a problematice holokaustu. 

Po Čechách i Moravě nyní putuje 
výstava o  Toufarově životě, na čí-
hošťské faře byla otevřena skrom-
ná expozice věnovaná jeho památce 
a především byla nalezena důleži-
tá část jeho korespondence a doku-
mentů. K výročí se také připravuje 
spuštění webové stránky věnované 
novopečenému kandidátovi blahoře-
čení. A letos v létě se očekává ulože-
ní mučedníkových ostatků v Číhošti. 
V místním kostele Nanebevzetí Pan-
ny Marie se ale již v neděli 22. února 
od 11.00 hodin uskuteční slavnost-
ní mše svatá u příležitosti 65. výročí 
jeho smrti.

Popisek


