
Otče Cebollado, co je v procesu bla-
hořečení vaším úkolem?

Tovaryšstvo Ježíšovo má celkem pade-
sát otevřených případů blahořečení nebo 
svatořečení a Adolf Kajpr je jeden z nich. 
Úkolem generálního postulátora je koordi-
nace všech těchto kauz běžících po světě 
a dále úzká spolupráce s vicepostulátory, 
kteří znají dobře místní církev, aby se kauzy 
na lokální úrovni zahájily. Mým úkolem 
je být zprostředkovatelem dění 
s místní církví a s Kongregací 
pro svatořečení ve Vatiká-
nu. Zde v Praze jsem také 
v zastoupení otce generá-
la Tovaryšstva Ježíšova, 
kterému na této kauze 
velice záleží, neboť otec 
Kajpr je mučednickým 
svědkem české církve.

Jaké budou další kroky 
v Kajprově procesu?

Beatifikační kauza byla pře-
nesena z území trnavské diecéze, kde leží 
věznice Leopoldov a kde otec Kajpr zemřel, 
do Prahy, což je velice důležitý krok, ne-
boť tím je určeno místo, kde se vše bude 
řešit. Nyní je především úkolem vicepostu-
látora Vojtěcha Novotného, aby ve spolu-
práci s biskupským delegátem a dalšími či-
niteli posouval proces sběrem dokumentů 
a svědectví kupředu. Během slavnostní mše 
byla jmenována historická komise a také 
tribunál, což je biskupský delegát, promo-
tor spravedlnosti a notář, jejichž úkolem 
je sebrat veškerou dokumentaci, vydané 

a nevydané spisy. Dále sestavit duchovní 
portrét Adolfa Kajpra a vyslechnout žijící 
svědky, kteří ho znali přímo, nebo o něm 
mohou věrohodným způsobem podat svě-
dectví. Z toho všeho budou sestavena akta, 
která budou následně poslána do Říma.

Je už v tomto okamžiku otec Adolf 
Kajpr jmenován Služebníkem Božím?

Ano, už teď ho můžeme nazývat Slu-
žebníkem Božím. Potom bude 
nazýván ctihodným, to zřejmě 

velice rychle, a po římské 
fázi by mohl být nazýván 

blahoslaveným.

Jak dlouho bude 
proces blahořečení 
trvat?

Samozřejmě bude 
záležet na tom, jak rych-

lá bude práce tady v Praze. 
Může to být zhruba rok, případ-

ně dva, nevíme přesně. Potom záleží 
na Kongregaci pro svatořečení, kde je kauz 
podobných jako otec Kajpr veliké množství. 
Je nutno dodat, že země, ze kterých nepři-
chází tolik případů, jako je například Česká 
republika, mají ve vyřizování přednost. Otec 
Kajpr by byl od 16. století až dodnes prvním 
blahořečeným jezuitou, který je českého pů-
vodu. Můžeme počítat s tím, že kauza otce 
Kajpra bude vyřizována prioritně.

Hraje roli, že papež František je také je-
zuita? Můžeme mít nějakou protekci?

Jak už jsem říkal, první část se musí 
udělat v Praze. Potom celá kauza pokra-
čuje na Kongregaci pro svatořečení, která 
musí celou záležitost posoudit. To zname-
ná probrat se množstvím dokumentů a svě-
dectví a svatý otec, papež František, je ten, 
kdo rozhoduje, komu náleží rozhodné slo-
vo, protože on podepisuje dekret. Pokud 
by papež znal tu kauzu a měl o ni nějaký 
zájem, tak samozřejmě on může cokoliv.

Ještě během komunismu jste byl 
potají v Praze. Váže vás k Adolfu Kaj-
provi nějaká vzpomínka?

Jak se chodí do nebe?Jak se chodí do nebe?
K čemu je potřeba historik?
V rámci zahájení blahořečení byla jmenována i historická komise. Na smysl 
práce historika v procesu blahořečení jsme se zeptali doktora Jaroslava 
Šebka, člena Historického ústavu Akademie věd.

Vážený pane Šebku, byl jste jmenován členem historické komise. Co to zna-
mená? Co bude obsahem vaší práce?

Při každé beatifikaci je velmi důležité, aby se zhodnotily kroky dotyčného, který je 
připravován na beatifikaci. Aby bylo vidět, že všechno, co psal a co dělal, bylo v souladu 
s křesťanskými principy, jestli se třeba někde neodchýlil. A k tomu je potřeba prostudo-
vat řadu textů, neboť otec Kajpr byl velice plodným autorem. To je úkolem historické 
komise. Zhodnotit jeho působení v době, ve které žil.

Jaký úkol má v procesu svatořečení třeba promotor spravedlnosti?

Každý beatifikační proces má několik rovin. Já jsem zastoupen v jedné rovině, tzn. 
zkoumání historických okolností. Ale pak jsou tam i věci, které se týkají vyloženě 
právních úkonů, protože každé blahořečení je právní akt, a to znamená, že tam musí 
být zastoupena i právní stránka. A to je úkolem promotora spravedlnosti, který do-
hlíží na to, aby všechny věci, které se budou připravovat, byly v souladu s kanonickými 
předpisy. To je soubor církevního práva, který určuje normy pro život církve. To je 
trošku odlišné od běžného, světského práva.

V rámci zahájení blahořečení zaznělo, že se bude konat soud.

Jak jsem již říkal, každé blahořečení má právní rozměr. Kluci možná už někdy slyšeli 
o tzv. advocat diaboli (ďáblův advokát). Jeho úkolem je jakoby zpochybňovat nebo proble-
matizovat všechny pozitivní věci, které byly předloženy. Ale samozřejmě ne kvůli tomu, 
aby škodil, ale aby se opravdu ukázalo, že kandidát na blahořečení či svatořečení je toho 
skutečně hoden. A pak je to v podstatě souboj argumentů. Není to klasický soudní pro-
ces, ale je to cesta k vyjasnění místa kandidáta v církvi, ve vztahu k Bohu, ke křesťanským 
ctnostem i ke společnosti.

Už jste obeznámen s mnoha texty. Co si myslíte, že by otec Kajpr dneska 
mladým klukům řekl?

Já si myslím, že by řekl to stejné, co říkal celý život, a to, aby kluci měli rádi Pána Boha. 
Protože to je ten nejdůležitější úkol a nejlepší program. Mít rád Pána Boha znamená, že 
mám dobré vztahy s lidmi a snažím se také pochopit, co se děje kolem mě. A tím, že mám 
rád Pána Boha, cítím ve vlastním svědomí, když je něco v nepořádku.

Děkujeme za rozhovor a přejeme mnoho úspěchů.

V roce 1988 jsem potají přicestoval 
z Německa, kde jsem byl na studiích, do Pra-
hy, abych přinesl pomoc místním jezuitům. 
Poznal jsem některé z nich, zejména patera 
Dománka a také patera Mikuláška a Plač-
ka. Pater Mikulášek byl souzen přímo s ot-
cem Kajprem ve velkém vykonstruovaném 
procesu a putovali spolu po vězeních. Petr 
Plaček byl představený otce Kajpra v roce 
1950 a jeho jméno se vyskytuje ve spisech.

Blahořečení je první mezistupeň, co je 
ještě potřeba k procesu svatořečení?

Je nutno připomenout, že s procesem 
otce Kajpra jsme na úplném začátku. Nic-
méně beatifikace a kanonizace jsou z teolo-
gického hlediska prakticky stejné. Rozdíl je 
v tom, že v případě beatifikace je možnost 
úcty lokálně omezená. (Poznámka redakce: 
Nejspíš se bude týkat pouze České a Slo-
venské republiky.) Oproti tomu kanoniza-
ce se týká celé církve jako takové. Rozdíl 
je ve formulích, které se u procesu pou-
žívají. Je tady ještě jedna věc, a to sice ta, 
že má-li být blahořečen někdo, kdo zemřel 
v pověsti mučednictví, tak se nežádá zá-
zrak, ale v každém případě je zázrak potře-
ba mezi blahořečením a kanonizací. A ten 
zázrak samozřejmě není jeho, ale Boží.

Proč se o otci Kajprovi mluví jako 
o mučedníkovi, když umřel na infarkt?

Církev zná také takový způsob umučení, 
kterému se říká „na základě útrap protrpě-
ných ve vězení“. A potom takovou příčinou 
nemusí být násilná smrt přímo jako taková, 
ale celý ten soubor okolností, který způsobí 
fyzickou smrt dotyčného na základě útrap 
ve vězení. V roce 1960, to znamená o půl 
roku později, v tom samém vězení zemřel 
za stejných okolností dnes už blahořečený 
otec Pavel Gojdič. Podobnými osudy prošli 
i blahoslavení Vasil Hopko a Titus Zeman.

Kdy bude stanoven liturgický svátek 
otce Kajpra?

Je třeba rozlišovat mezi lokálním kalen-
dářem, který by se týkal české církve, a tam 
by to byl pravděpodobně datum smrti, tedy 
17. září. Ale potom je kalendář Tovaryšstva 
Ježíšova, kde už toto datum může být ob-
sazeno, takže by se hledal jiný blízký den.

Vzhledem ke Kajprově mučednictví, 
budou muset ministranti na jeho svá-
tek připravit červený ornát?

Přesně tak.

Děkujeme mnohokrát a těšíme se na 
další setkání, tentokrát snad už při 
Kajprově blahořečení.
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Víte o tom, že my Češi budeme mít nového superhrdinu? Už 
v listopadovém čísle v roce 2019 jsme psali o zahájení blaho-
řečení otce Adolfa Kajpra. Dnes se chci zeptat otce Pascuala 
Cebollady, který má tento proces blahořečení na starosti, co 
všechno se bude muset ještě udělat a kdy můžeme očekávat, 
že bude český jezuita, otec Adolf Kajpr, blahořečen. My už 
víme, že tím bude potvrzen superhrdinou. :-)

Pascual Cebollada SJ, generální 
postulátor Tovaryšstva Ježíšova
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