
 
 

EDIKT O ŽÁDOSTI POSTULÁTORA ZAHÁJIT KANONIZAČNÍ ŘÍZENÍ 
R. D. JOSEFA TOUFARA 

 
Mons. Jan Vokál 

diecézní biskup královéhradecký 
 

Jako biskup kompetentní k zahájení kanonizačního řízení zveřejňuji, ve shodě s čl. 43 instrukce 
Sanctorum Mater, že jsem obdržel od postulátora R. D. Doc. PhDr. Tomáše Petráčka, Ph.D., Th.D., jenž 
zastupuje žadatele Biskupství královéhradecké, žádost supplex libellus o zahájení kanonizačního řízení R. D. 
Josefa Toufara. 

R. D. Josef Toufar, kněz Královéhradecké diecéze, se narodil 14. července 1902 v Arnolci u Polné. Na 
kněze byl vysvěcen v roce 1940. Poté působil v kněžské službě jako kaplan ve farnosti Zahrádka, jejímž se 
stal v roce 1945 administrátorem a o rok později farářem. Po únorovém převratu byl od 1. dubna 1948 na 
základě politického tlaku státních úřadů ustanoven administrátorem farnosti Číhošť. Po tzv. „číhošťské 
události“, kdy 11. prosince 1949 došlo k dosud nevysvětlenému pohybu křížku na oltáři, byl v lednu 1950 
zatčen. V důsledku téměř měsíčního krutého zacházení a mučení ve valdické věznici umírá 25. února 1950 
v nemocnici v Praze. Šetření dosud provedené v Královéhradecké diecézi zhodnotilo autentické rozšíření 
pověsti mučednictví Josefa Toufara i příkladnost jeho kněžské služby. 

Česká biskupská konference vyjádřila souhlas se zahájením kanonizačního řízení Josefa Toufara na 
svém 93. plenárním zasedání dne 24. dubna 2013. V červnu 2013 jsem požádal pražského arcibiskupa J. Em. 
kardinála Dominika Duku, OP, jako diecézního biskupa kompetentního dle místa úmrtí Josefa Toufara 
o předání kompetencí do naší diecéze, což on 2. července 2013 učinil. V září 2014 jsem požádal Kongregaci 
pro blahořečení a svatořečení o souhlas se zmíněným přenesením kompetencí a zároveň o sdělení, zda ze strany 
Apoštolského stolce není pro kauzu Josefa Toufara překážka. Kongregace dne 24. listopadu 2015 schválila 
přenesení kompetencí a udělila nihil obstat. 

Nyní se obracím na věřící Královéhradecké diecéze s prosbou o sdělení veškerých užitečných informací 
týkající se R. D. Josefa Toufara. Je možné zasílat dopisy i fotografie, které se dochovaly. Zvlášť prosím svědky, 
kteří jej znali a kteří mohou svědčit o jeho životě a smrti i o rozšíření pověsti mučednictví, případně také 
o milostech a přízni obdržených od Boha na jeho přímluvu. Zároveň je nutné, aby podal zprávu každý, kdo ví 
o jakékoliv překážce pro kanonizační kauzu. Informace zasílejte kancléři diecézní kurie Biskupství 
královéhradeckého do 31. prosince 2018. 
 
V Hradci Králové dne 1. listopadu 2018 
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