
Moje vzpomínky na P. Toufara 
     
       P. Josef Toufar narozen v Arnolci roku 1902 v obci, která patří do zhořské farnosti. ..  Po ukončených 
teologických studií v Hradci Králové přijal kněžské svěcení 29. 
června 1940 z rukou královehradeckého biskupa Dr. Mořici Píchy. 
První mši sv. tzv. primiční sloužil 5. července 1940 ve farním 
kostele sv. Markéty ve Zhoři na svátek sv. věrozvěstů Cyrila a 
Metoděje. Přál si ještě zůstat několik týdnů v době prázdnin u 
matky v Arnolci, zvláště, když zhořský farář P. Viktor Mastný 
nastoupil na léčení do jihlavské nemocnice. Požádal ho tedy, aby 
ho na krátký čas zastoupil 

     V té době jsem s kamarádem Miroslavem Kaňkou zde 
ministroval, a tak mám na něj několik vzpomínek… 

     Když přišel v pondělí po zhořské pouti do sakristie, 
představil se jménem a vyptával se nás jak i my se 
jmenujeme, na naše rodiče a jak se nám líbí ve škole… 
Oba jsme byli příjemně překvapeni, jak přátelsky 
s námi rozmlouval. Ve všední dny měl mši sv. u 
bočního oltáře sv. Josefa. Dbal na to, abychom hlasitě 
odpovídali – v té době ještě latinsky – zejména při 
vstupních modlitbách.  Dodnes si pamatuji některé 
odpovědi:  Et introibo ad altare Dei ad Deum qui 
letificat juventutem meam… Nejdelší byl 
Confiteor…mea culpa, mea culpa, mea maxima culpa… 
     Dodnes mám na něj nepatrnou vzpomínku. Když při mši se obracel k lidu s pozdravem 
„Dóminus vobíscum“ jsem pozoroval na jeho pravé ruce zdeformovaný nehet na předním 
prstě…Asi po nějakém úrazu. Tento pohled mám zafixován dodnes… Po mši nás většinou 
pochválil za službu u oltáře po společné modlitbě v sakristii a občas i obdaroval malým 
finančním obnosem.   
      P. Toufara jsem během krátké doby - co vypomáhal v naší farnosti – poznal jako velice 
milého, dobrosrdečného člověka. Mnohokrát jsme s kamarádem na něj vzpomínali… 
        V polovině srpna ho pan biskup povolal do kněžské služby. Byl jmenován kaplanem a později farářem  ve 
farnosti Zahrádka. Zde rozvíjel svou bohulibou pastorační činnost, zejména s mládeži. Asi proto  byl  přeložen 
do Číhoště, kde se naplnila jeho životní oběť… 

Jindřich Coufal, Zhoř 
květen 2013 

 
Poznámka: příběh kněze P. Josefa Toufara – jeho životní drama a mučednickou smrt popsal Mgr 
Miloš Doležal, básník, slovesný redaktor Českého rozhlasu Vltava, v knize „Jako bychom dnes zemřít 
měli“, která se stala v tradiční anketě Lidových novin knihou roku 2012.  
Možno si ji objednat u Karmelitánského nakladatelství, Kostelní Vydří 58, 380 01 Dačice. (Vázaná 446 
stran, za 290,- Kč). 
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