
 
 

v týdnu od 17.7. do 24.7. 2022 
 

DEN 
LITURGICKÁ 

OSLAVA 
MÍSTO ČAS BOHOSLUŽBY  

  KL 16:30 Není mše sv.  Č 

NE 

17.7. 

16. neděle  

v mezidobí  

Hn 7:30 Na podziękowanie i z prośbą P 

Hn 8:45 Za + Boženu Sobkovou Č 

Tř 10:00 Za + Františka Mece Č 

PO 

18.7. 
 Hn 

kaple 
8:30 Za + Františka Mece Č 

ÚT 

19.7. 
 Hn 7:00 

Za živé a + farníky s prosbou o nová 

duchovní povolání  
Č 

ST 

20.7. 

Sv. Apolináře,  

biskupa a mučedníka 
Hn 7:00 Za + Irenę i Emila Unucka P 

ČT 

21.7. 

Sv. Vavřince 

z Brindisi, kněze  

a učitele církve 
Tř 18:00 Za + Ludwika Kulę P 

PÁ 

22.7. 

Svátek  
sv. Marie Magdalény 

Hn 18:00 Za + Josefa Sikoru Č 

SO 

23.7. 

Svátek sv. Brigity, 
řeholnice,  

patronky Evropy 
KL 16:30 

Za żywą i + rodzinę Szpyrc oraz  

na podziękowanie i z prośbą 
P 

NE 

24.7. 

17. neděle  

v mezidobí 

Hn 7:30 
Za + Teresę Kowalczyk, męża, zięcia  

i rodziców 
P 

Hn 8:45 
Za + Josefa a Marii Walasovy  

a + Jana Burdu 
Č 

Tř 10:00 Za dusze w czyśćcu  P 

 
 



 
 

z neděle 17.07.2022  
___________________________________________________________________________________ 

• Dnešní neděle: měsíční sbírka na opravy kostelů 
• V pondělí: pohřeb + P. Zygmunda Farníka na Těrlicku – Kostelci v 15 hod 
• V sobotu: v Hnojníku ve farním kostele od 18:30 adorace před vystavenou NSO 

************************************************************************  

• V týdnu modlitba růžence půl hodiny před mší sv.  

*** 
     JOSEF TOUFAR. NIKDO NENÍ BEZVÝZNAMNOU FIGURKOU. 
 
„Ten Toufar udělal z místních obyvatel věřící lidi!“ 
           (citace komunisty Hoskovce - okresní osvětový inspektor) 
 

           Jen obyčejný kněz 

 
     Josef Toufar nebyl nijak nadaný kazatel, nebyl ani zručný, ani sportovec, ani intelektuál, navíc neměl 
zdravé srdce. Byl ale bláznem pro Krista, neohlížel se na to, co neumí, nesrovnával se s druhými lidmi. 
Šel ale houževnatě za svým cílem, za Kristem se svými vlastními hřivnami, obdarováními i slabostmi. 
Svou sílu nacházel u Boha, v modlitbě. Jen tak mohl přinést trvalý užitek. 
 
     Svoji kněžskou práci završil v Číhošti, kde koncem roku 1949 došlo k události - pohybu křížku na oltáři 
- tzv. "Čihošťskému zázraku". Tato událost vyvolala pozdvižení – jak u lidí, tak u komunistů, kteří již rok 
vládli naší zemi. Do Čihoště začalo proudit velké množství lidí. Komunisté běsnili. Koncem ledna 1950 
byl Josef Toufar zatčen a odvezen do Valdic, kde ho další měsíc komunističtí vyšetřovatelé týrali a 
vyslýchali brutálním způsobem až k jeho mučednické smrti.      
 
     Číhošť - geografický střed České republiky 
 
Čihošť je geografický střed České republiky, zároveň byla Číhošť působištěm umučeného kněze Josefa 
Toufara.  Číhošť je geografickým středem České republiky: symbolika, která mluví sama za sebe! Číhošť - 
srdce naší vlasti. Odkaz Josefa Toufara se může stát středobodem pro obnovu naší vlasti. Odkaz Josefa 
Toufara je výzvou, abychom se nesoutředili jen na to čeho se nám nedostává, nereptali nad tím, "co 
nefunguje", ale abychom využívali svých obdarování k obnově společnosti a církve. Odkaz Josefa Toufara 
je zároveň výzvou, abychom nepodléhali žádnému totalitnímu myšlení a nenechali se svést a ovládnout 
žádnou ideologií. 
 
     Ten, který se nesoustředil se na to, co neumí, nezná, nedovede, ale přijal hřivny, které měl, a těm dal s 
pomocí Boží vzrůst - právě ten se stal Božím nástrojem obnovy života z víry. Žádný člověk totiž není 
bezvýznamnou figurkou na šachovnici Boží.                     
 
Josef Toufar (14.7.1902- 25.2.1950)         
 
                                                                                                                              Zdroj: www.pastorace.cz                                                                           


