
ENGELMAR HUBERT
UNZEITIG

Německá verze výstavy Svědkové
lidskosti poprvé prezentována v září
2016 ve Würzburgu u příležitosti
blahořečení P. Engelmara Unzeitiga.
Zjistěte více o jeho životě.

Hubert Unzeitig se narodil 1. března 1911. Jeho otec zemřel
roku 1916 během války v Rusku a jeho matka si přála, aby
převzal hospodářství. Hubert proto strávil rok u českého
sedláka.

Hubert si osvojil všechny potřebné znalosti, když pracoval jako čeledín u českého sedláka Augusta
Janky v obci Vřesice, a naučil se perfektně česky. Po roce se opět vrátli do Hradce. 
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1) HRADEC NAD SVITAVOU1) HRADEC NAD SVITAVOU1) HRADEC NAD SVITAVOU

2) VŘESICE2) VŘESICE2) VŘESICE Unzeitig's Elternhaus 

Po návratu do Hradce se ale Hubert rozhodl, že se vstoupí do Kongregace marienhillských misionářů a
stane se knězem.
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3) REIMLINGEN3) REIMLINGEN3) REIMLINGEN
Hubert Unzeitig studoval nejprve na
gymnáziu gymnáziu Kongregace
marianhillských misionářů v Reimlingenu.
Zde dostal řádové jméno Engelmar. 
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4) VENLO4) VENLO4) VENLO   

V St. Paulo u Venlo v Holandsku absolvoval
kurz noviců.



 
5) WÜRZBURG5) WÜRZBURG5) WÜRZBURG   

Ve Würzburgu absolvoval Unzeitig kněžská
studia a v roce 1939 zde byl vysvěcen
 na kněze.
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8) DACHAU8) DACHAU8) DACHAU   

7) LINEC7) LINEC7) LINEC   

6) ZADNÍ ZVONKOVÁ6) ZADNÍ ZVONKOVÁ6) ZADNÍ ZVONKOVÁ   
Zde působil Engelmar Unzeitig od podzimu
roku 1940 jako farář. Netajil se svými
politickými názory a zastával se 
pronásledovaných Židů. Byl sledován gestapem a v dubnu 1941 byl zatčen.

Zde byl Engelmar Unzeitig po svěm
zatčení šest týdnů vězněn. 

baráku", kde bylo vězněno 2700 duchovních. I zde Engelmar Unzeitif působil jako duchovní, od
svých ruských spoluvězňů se učil rusky a on je učil křesťanské lásce. V roce 1944 vypukla v
klášteře epidemie tyfu a Unzeitig se přihlásil jako dobrovolný oštřovatel. Sám zde zemřel 2.
března 1945. 

Do koncentračního tábora v
Dachau byl Engelmar Unzeitig
transportován 3. dubna1941.
Dostal se do tzv. "kněžského 

V jednom z oken v atriu Piova semináře ve
Würzburgu můžeme vedle portrétu Engelmara
Unzeitiga číst jeho slova: "Láska zdvojnásobuje sílu,
fantazii a dává člověku vnitřní svobodu a pocit
štěstí."

 Jak těmto slovům rozumíte poté, co jste se seznámili s
životním příběhem Engelmara Unzeitiga?


