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Vydalo Biskupství královéhradecké

Narozen 14. července 1902 v Arnolci
u Polné. Teprve ve svých 26 letech
mohl jít studovat gymnázium. Po studiu
bohosloví byl 29. června 1940 v Hradci
Králové vysvěcen na kněze. V letech
1940–1948 působil nejdříve jako kaplan
a později jako farář v Zahrádce u Ledče
n. Sáz. Po komunistickém puči 1948
na nátlak komunistického aparátu
přeložen a sám žádá hradeckého
biskupa M. Píchu o místo svého dalšího
působení – Číhošť. 11. prosince 1949
se při jeho kázání v číhošťském kostele
tajemně rozkýval a zkroutil oltářní
křížek. 28. ledna 1950 je P. Toufar
Státní bezpečností unesen a na příkaz
komunistických špiček bezmála měsíc
brutálně vyslýchán a nucen k falešnému
přiznání a zradě kněžského slibu.
Na následky mučení 25. února 1950 umírá
a byl pod falešným jménem pohřben
v hromadném hrobě v Praze-Ďáblicích.

Ježíši, Dobrý pastýři,
děkujeme Ti za tvého služebníka
Josefa Toufara.
Dlouhá léta trpělivě usiloval stát se Tvým
knězem a Tys mu dal sílu a své požehnání,
aby překonal řadu překážek i protivenství.
Stal se příkladným knězem, kterému
nescházela obětavost, pracovitost,
sociální citlivost ani humor. Hledal
Tvou vůli, nechal se jí vést a inspiroval
řadu následovníků ve kněžství.
Pro svoji horlivou kněžskou činnost byl
pronásledován, brutálně trýzněn a umučen.
V děsivých podmínkách valdické cely
zachoval věrnost Tvé církvi, nezradil své
vnitřní přesvědčení a vytrval ve víře a naději.
Tebe, jenž jsi řekl „vezmi svůj kříž
a následuj mě“, prosíme:
dej nám téhož Ducha odvahy, statečnosti
a vytrvalosti, kterým jsi naplňoval svého
služebníka Josefa Toufara, abychom byli
pevnější ve svědectví víry, vytrvalejší
v naději a dokonalejší v lásce.
Na přímluvu Panny Marie, kterou Tvůj
kněz Josef vzýval v hodinách svého
mučení a umírání, nám uděl milost brzkého
blahořečení služebníka Josefa Toufara,
abychom mohli mít skrze jeho přímluvu
účast na Tvých zaslíbeních.
Neboť Ty žiješ a kraluješ na věky věků.
AMEN.

„I na větvích našich životů ustavičně hlodají
myši, bílá a černá – den a noc – a nám ubíhají
hodiny, dny, měsíce, a uplynul rok…
Žijme tak, jako bychom již dnes zemřít měli.
Žijme pečlivě jako moudří a vykupujme
si časem vezdejším život věčný.“
(z kázání Josefa Toufara, na svátek
sv. Silvestra 1949 v Číhošti)

„Ať se děje co děje, ať přijdou věci dobré
nebo zlé – o všem ví Bůh – bez jeho vůle
ani vlas z hlavy nespadne – a nám nezbývá
nic jiného, než vyznat mu a říci: Otče,
ne má, ale Tvá svatá vůle se staň – jen
dej nám sílu a nezapomeň na nás.“
(z meditace Josefa Toufara, při noční
adoraci na 1. ledna 1950 v Číhošti)

