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DĚJtNY 2o. sToLETÍ byly tragicky poznamenány nástupem totatitních id9oL99ií a režimů. Komu.
nismu' fašismus a nacismus přinesly statisícům lidí nezměrné utrpení a vt/žádaty si nespočet
obětí v důsl'edku vátek i v těch částech světa' kteřé nebyty pod jejich přÍňou nadvládou. všechny
tyto ideotogie vyrůstaly z nenávisti a byly spojeny s bezohtedným a Qglté |qutě nelidským nási-
lím. Mezi désítkami milionů obětí totality byli také kř€sťané různých vyznání. Mnozí byli za.
vražděni jen kvůti své víře nébo proto, ž€ se ií odmítti zříct iiní navíc kvůli své náÍodnosti' rase,
třídě, názořům, politické či společenské aktivitě' Přo všechny se ale pronásl.edování stalo pří|'€.
žitostí vydávat svědectví a nást€dovat Krista' Tito lidé isou dnes považováni za mučedníky' i když
jim příslušné církve tento titul ne vždy oficiátně udětily.
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ranuÍN vÝsle.vy: od z3. záÍi do 7. Ííjna zozz

euroŘr vÝsTe.vy: Artur Aleksiejuk / Luigi Aluisi o.F.M. / Maria Axinte / Wojciech Bednarski / Volo.
dymyr Birčak / Petr Blažek / Cor Faber / }ožica Friedrich / Marta Georgieva / Isó Gergely / Yana Hrynko /

I,ukasz Kamiríski / Irvna Kurhanska / Merita Mece / Marge Marie Paas / Greta Paskočiumaitě / Jaroslav
Slašťan / Immanuel Volkonski
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1. Pojetí svatosti ve 20. století
Výrazy svatý nebo svat()st, které se užívají v nábožensýh souvislostech, nejsou v dnešní době pro mnohé lidi
pochopitelné. Ženy a muže, kteří ve u o. století obětovali svuj život' ale tímto Pojmenl oZnačit ulčitě můžeme.

El!l@ (ro minut): pedagog rozdělí třídu piibližně po pěti studentech, kteŤí se Po kratší poradě pŤihlásí
k prezentaci, následuje diskuze'

První otázka může být uvedena bez konkrétrrího vysvět1ování:
Následuje kátké r7světlení pojmu ',svatý.. učitelem a poté pokračuje řízená debata studentů k otázkám

K řeséan ské poieti svatosti:

Význam slova ,,svaý.. prodělal během dob řadu proměn' V teÉech Nového zákona se jínr ještě označují všichni'
kteří věří v K sta a jsou pokřtěni. S rostoucím Počtem křesťanů se smysl tohoto slova zužuje a ýká se předevšim
těch' kteří jsou mimořádni svou bezpodmínečnou oddaností Bohu. A to byli především mučedníci, kteří obě-
tovali svůj život PIo víIu. |iŽ v nejranějších křeséanských dobách byli žádáni mučedníci věřícími o přímlur''u -někdyjiž během svého života, ve vězení nebo na cestě na popraviště, především však pak po smrti' Na hrobech
mučedníků byly s oblibou budovány oltáře a vzýání svatých bylo přejato do modlitebních textů a bohoslužeb.
Tito světci se pak stávali vzory,jednání pro dalši křesťany'

2. Kdo byti mučedníci v minulém Štoletí?
Mezi těmi, kteří obětoYali svůj Život z ryššího moti\.u' blla řada zajímaých a insPirativních osobností. V ná-
sledujícím úkolu představírne jednoduchou formou čtyií mučedníky Z těch, které Prezentujeme na Ústave.

l!l!tE!@ (ro minut): studenti individuálně přiřadí k sobě čtťi osobnosti (fotografre' jméno' země, povo-
lání). Učitel následně uvede a dor,7světlí ryblané mučedníý Informace k jednotliÚm osobnostem isou v ma.
teriálech k ýstavě, přístupné na rt'ebu muzea-
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r. ferzy Popieluszko

2. Adele Dirslte

3. Gorazd II.

4. Dietrich Bonhoefíer

r. Litva

z. Německo

3. Polsko

4. LeSKO

r. křesťanský učitel

2. Protestantský teolo8

3' katolický kněz

4. pravoslavný biskup
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3. Výtvarné zobrazení svaých
Tradiční způsob připomínání a uctívání svaýh je jejich zobrazování pomocí ikon nebo obrazů.

EIEEIE (ro minut): následující úkolmá směřovat k imaginaci a \nýtvarné inspiraci. Každý student se po
kusí individuálně interPletovat \Tbrané symboly na zobrazení dvou českých mučedníků zo. století. Učitel
moderuje diskuzi, ke které se mohou studenti dobrovolně přihlásit'

4. Joséf Toufar _ symbol českého

Historický komentář:

,{..alUrl(n !..!bý P !.!íá'. JJli3.n JiloÚso!Á

AJt.'!:z i(onv sv ciol12d; Il ' ,|a'. Ea{rd!šo!'á

křesťanského mučedníka v€ 20' stot€tí

Instruktážní skupina Státní bezpečnosti (StB) v čele s Ladislavem Máchou dostala jasné zadání od špiček vlád-
noucí diktatury (na průběh ryšetřování dohlížel sám tehdejší ministr spravedlnosti a zeť prezidenta Gottwalda
Alexej Čepička) připravit Toufara k velkému procesu' kterým by komunistický reŽim zdiskreditoval katoljckou

církev a ukázaljejí napojení na Vatikán' Vatikán, dle komunistické interpretace, fungoval jako věrný služebník

,'imperialistickýcH. UsA'.jež chtěji soustavně škodit lidově-demokratickému Československu a celému socialis

tickému ,,táboru míru..v čele se Sověts\ím svazem. Toufar měl b1t přinucen k doznání, že pohyb kříŽku v éi'
hošťském kostele zinscenoval na pokyn z nejryšších míst katolické hierarchie. Do procesu měl b1t vtažen i zá'
stupce vatikánu ottavio de Liva, později r,Thoštěný z Československa. Vyšetřovatelé StB Po čtyři ýdny Toufara

bestiálně t1rrali, coŽ místo kýženého doznání vedlo k jeho smrti, ,iež nastala 25. února r95o. Tím pádem padl pů
vodní scénář Politického monstrProcesu. Nakonec byl zrea|izoyán Proces s Představiteli řeholních řádů Ma-
chalka a spol., který proběhl na přelomu biezna a dubna roku 195o. Řeholníci byli odsouzeni k mnohaletému

trestu odnětí svobody na základě lykonstIuovaného obúnění ze špionáŽe pro Vatikán. Na proces bezprostředně
navazovala Akce K, spočívající v likvidaci klášterů a muŽských katolických Íeholnich iádů'
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@tE@l (r5 minut): následující úkol má qwolat zásadní diskuzi ve třídě' Studenti se wátí k původní sku-
pince a po debatě se přihlásí k Prezentaci, předstaú a odůvodní svůj názor, následuje kÍátká diskuse'

Doptňující podklad k řozšíření tématu k Josefu Toufařovi:
https://www.voutube. com/watch?v-msGdYUMZiNA.

Historick komentáÍ:

Rozbot propagandistického filrnu Běd a tomu' skrze něhož přichózí pohotšení
Propagandisticý íil.m Běda tomu, skrze něhož přichází pohoršeníbyl natočen roku r95o za účelem diskreditace
katolické církve. Komunistic\i režim chtěl tímto filmem demonstrovat, že katolická církev se neštítí zneužít tak
posvátné Věci iako ie zázrak k obelhání sých věrných ,,oveček..' ,'Zázrak..v podobě naklánějíciho se oltářního
kříŽku údajně ryrobil za pomoci sofistikovaného systému kladek a lanek číhošťský farář ]osefToufar |ednal na
pok1.rr sr,'ry'ch církevních nadřízených, ale nitky vedly aŽ do Vatikánu, ba dokonce k ,yrahům z Wall Streetu..' jak
je divákům servírováno ležisérem Přemyslem Freimanem, nechvalně proslulým natočením většiny Politických
monstrplocesů z 50' let. svůj hlas snímku propůjčili herci Jaroslav Mareš a Věra Kalendová (Mářn z Kulového
&leskl). V jednom ze záběrů se objeví i zmučený ]osef Toufar gestikulující z kazatelny' Freiman použil pasáŽ
z policejní rekonstrukce, která se odehrála jen den před Toufarovou smftí' Film působil již ve své době nevé.
rohodně až komicky, a tak ho soudruzi i přes původní masovou distrr
buci do většiny kin v Československu radě,ji brzy uložili do archivu.

Následuje diskuze k otázkám:
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