Světci a světice jsou pevnou součástí našeho duchovního a náboženského života.
Nejsou pouze našimi přímluvci,
ale především jsou pro nás, kteří jsme stále na cestě, rozzářenými majáky, které stále ukazují, kudy vede dobrá a jistá cesta do přístavu. Jedním z těchto světel, které nemůže zůstat
skryto, by se mohl stát i český
jezuita, redaktor a učitel Adolf
Kajpr, který v pověsti svatosti
a mučednictví zemřel roku 1959
v leopoldovské věznici.
Pro jeho odvážně žité křesťanství a neohrožené články v křesťanských časopisech
ho nejprve věznili nacisté a poté i komunisté.
Zatímco zvláštní péči nacistů v koncentračních táborech Terezín a Mauthausen dokázal
přežít, útrapy komunistického vězení mu nahlodaly zdraví a při procházce na vězeňském
dvoře ho zastihl dvojnásobný infarkt. Již velice brzy po jeho smrti se začaly ozývat hlasy,
že zemřel jako svatý mučedník a měl by být
zahájen proces jeho blahořečení. Tato myšlenka a láska k památce otce Adolfa Kajpra
přečkala dusno komunistické totality a po
našem převratu se začala pomalu uskutečňovat. Vyvrcholením těchto snah se stalo
zahájení procesu blahořečení v kostele svatého Ignáce 22. září 2019.

Sobota 21. září
Večer před samotným zahájením procesu
blahořečení proběhlo uspořádání tělesných
pozůstatků otce Kajpra a příprava na slavnostní umístění do hrobu v kostele sv. Ignáce. Spolu s postulátorem blahořečení otcem
Pascualem Cebolladem SJ, vicepostulátorem prof. Vojtěchem Novotným, provinciálem české jezuitské provincie otcem Petrem
Přádkou SJ se obřadu mohl zúčastnit i šéfredaktor Tarsicia Štěpán Pospíšil a v poslední
řadě i já, jako fotograf. Bylo nám velikou ctí,
že ministrantský časopis byl pozván k této
slavné události, a jsme velice rádi, že vám
můžeme zprostředkovat zážitky z akce, která na našem území není až tak často k vidění.
Obřad byl zahájen přinesením proutěného koše, kam byly uloženy ostatky poté, co

policie ve forenzní laboratoři s jistotou potvrdila jejich pravost. Z koše byly postupně
vyňaty na připravený stůl a poté umístěny
do ocelové schránky. Pohled na ostatky statečného kněze, který na svém těle osvědčil
víru ve Vzkříšeného, nutně zdvihal naše zraky k nebi, k místu, kde otec Kajpr ve věčné
radosti již dozajista přebývá. Vzor jeho víry
je dodnes platný, neztratil nic na intenzitě, se
kterou již za života inspiroval své současníky. Pro mě, jako redaktora Tarsicia, byl jeho
odkaz ještě živější, neboť on sám byl také redaktorem časopisu pro mládež Dorost. Na

Adolf Kajpr SJ
narozen roku 1902. 1930 složil řádové sliby u Tovaryšstva Ježíšova,
1935 přijal kněžské svěcení, 1941
zatčen nacisty, 1950 zatčen komunisty, 1959 zemřel v leopoldovské
věznici, 1968 jeho tělo exhumováno a uloženo do řadové hrobky na
Vyšehradě. Václav Feřt SJ, někdejší řadový představený, o něm řekl:
„Oheň, kterým se rozhořelo jeho
srdce, neuhasl už nikdy. Strávil ho
úplně na obětním oltáři. A já věřím,
že náš drahý otec Kajpr z tohoto očistného ohně tolikaleté oběti
přešel jako věrný Kristův vyznavač
do jasného ohně Ducha Svatého
a Boží lásky.“

jeho přímluvu jsem prosil, abychom tak jako
on dokázali rozeznávat ducha doby a psát
pravdivě a statečně. Vkládal jsem do proseb i vás, naše drahé čtenáře, aby vás oslovil
příklad maximálního křesťanství otce Adolfa Kajpra. Po obřadu, který probíhal v tiché
a slavnostní atmosféře, byla uzavřená schránka přenesena před oltář, kde zůstala do slavnosti, která se měla konat o den později.

01/ Otec PetrPřádka SJ otevírá koš, ve kterém policie vrátila pozůstatky otce Kajpra. Policejní ohledání pozůstatků zprostředkoval jáhen
Jiří Ignác Laňka, šéfinstruktor Útvaru rychlého nasazení (URNA).

02/ Z těchto sáčků otec Pavel Bačo SJ, rektor kostela sv. Ignáce, vyložil pozůstatky na stůl. V ten okamžik se mi na mysl neodbytně vtírala
slova: „Prach jsi a v prach se obrátíš.“ V pozadí stojí vicepostulátor
prof. Vojtěch Novotný.

2.

Neděle 22. září
Slavnostního zahájení blahořečení se zúčastnil primas český, arcibiskup Dominik
Duka. Jeho role byla velmi důležitá, neboť
to byl on, kdo z pozice diecézního biskupa potvrdil zahájení blahořečení a jmenoval
tzv. činitele řízení a znalce. Jejich úlohou
je posuzování správnosti a úplnosti historických dokumentů a výpovědí. Pro lepší
pochopení je nutno dodat, že průběh blahořečení i svatořečení má právní charakter a je nutno veškeré materiály ověřovat
a kontrolovat, podobně jako před běžným
soudem. Závěrem mše svaté byla schránka
s pozůstatky otce Kajpra po 60 letech od
jeho smrti umístěna do relikviáře, který je
v boční kapli kostela sv. Ignáce na Karlově
náměstí.
Po slavnostním obědě s otcem Dominikem Dukou jsme z Prahy domů odjížděli plni radosti z mimořádné slavnosti, ale
především z památky otce Kajpra, který
tváří v tvář oběma totalitám projevil nevídanou odvahu a víru. Ačkoliv nežijeme v totalitě, politické mraky nad naší zemí a nad
celou Evropou houstnou a možná se blíží
doba, kdy každý z nás bude muset po vzoru otce Kajpra projevit statečnost a pevnou důvěru v Boží spravedlnost. Trénujme
si tyto ctnosti již dnes a modleme se, aby
se již nikdy nevrátila doba, kdy lidé, maximálně oddaní Kristu, byli mučeni a zabíjeni.
Služebníku Boží, Adolfe Kajpře, oroduj za nás!
Postupně vám budeme přinášet sérii článků jak o otci Kajprovi a o jeho
odkazu, tak i o procesu blahořečení.
Podařilo se nám uskutečnit rozhovory s otcem arcibiskupem Dominikem
Dukou, generálním postulátorem jezuitů o. Pascualem Cebolladem SJ,
s provinciálem o. Petrem Přádkou SJ,
s jáhnem a instruktorem URNY Jiřím
Ignácem Laňkou a o. Jiřím Čunkem SJ.
Máte se na co těšit!

03/ Tereza Novotná, pastorační pracovnice farnosti
a otec Přádka SJ pečetí schránku. Schránka musela být
pečlivě zapečetěna, aby byla zajištěna pravost pozůstatků.

04/ Dočasné místo před
konečným pohřbením
nalezly ostatky před oltářem v kostele sv. Ignáce.

05/ Slavnostní mši předsedal arcibiskup Dominik Duka.

07/ Zleva: Generální postulátor Tovaryšstva Ježíšova o. Pascual Cebollada SJ, Provinciál České provincie Tovaryšstva Ježíšova otec Přádka SJ, jáhen Jiří Ignác Laňka, o. kardinál Dominik
Duka, jáhen Zdeněk Dubský, o. Pavel Bačo SJ a provinciál Slovenské provincie Tovaryšstva Ježíšova Rudolf Uher SJ.
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svatosti
V pověsti
a mučednictví

06/ V kázání otec Dominik vyzdvihl statečnost, kterou považoval za nejdůležitější vlastnost otce Kajpra. Vyzýval nás všechny, abychom se nebáli svědčit i v dnešní společnosti o Kristu, abychom neměli strach obhajovat právo a spravedlnost.

9.

08/ Ukládání schránky s pozůstatky do hrobu.
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09/ Hrob Služebníka Božího Adolfa Kajpra v kapli sv. Aloise Gonzagy v kostele sv. Ignáce na Karlově nám. Doufejme, že na dlouhou
dobu zde budou moci ostatky budoucího světce v klidu spočinout.

