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Novéna ke svatořečení
Božího služebníka

Emila Josefa Kapauna

Modlitba za kanonizaci otce Kapauna
Texty pro každodenní meditaci po dobu 9 dnů

Pane Ježíši, uprostřed pošetilosti války se tvůj služebník, kaplan Emil 
Josef Kapaun vydal v úplné službě Tobě na bitevních polích a v kore-
jských zajateckých táborech, až do smrti v rukou svých věznitelů.

Nyní Tě prosíme, Pane Ježíši, pokud je to Tvá vůle, abys zjevil celému 
světu svatost kapala Kapauna a slávu jeho nejvyšší oběti Tobě 
znameními zázraků a pkoje. 

Pane prosíme ve Tvém jménu, protože Ty jsi zdrojem pokoje, naší síly, 
služby druhjým a naše poslední naděje. Amen.

Kaplane Kapaune, oroduj za nás!

Když se budeme modlit za uznání života otce Kapauna plného hrdinské 
ctnosti a svatosti, budeme meditovat o teologických ctnostech a skutcích 
tělesného i duchovního milosrdenství, které byly tak velkou součástí živo-
ta otce Kapauna.
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1. Den
Teologická ctnost víry

Jakub 2:17 Stejně tak víra sama o sobě je mrtvá, pokud nemá skutky.

Mnozí považují práci za dřinu. Práce často zahrnuje úkoly, které jsou 
všední, opakující se, zdaleka ne atraktivní a někdy to poslední, co bychom 
chtěli dělat. Nikdo nemůže popřít skutečnost, že otec Kapaun celý život 
tvrdě pracoval. Před úkoly, které na sebe otec Kapaun bral, by se často 
většina z nás ošívala. Kdo by dobrovolně uklízel latríny nebo převlékal 
špinavé a páchnoucí oblečení nemocných a umírajících? Kdo by vystavo-
val svůj vlastní život nebezpečí jen proto, aby nabídl slovo povzbuzení? 
Kdo by dobrovolně vybíral vši a larvy z hnisavých ran někoho jiného? 
Lepší otázkou je, kdo by dělal vše výše uvedené a konal to s radostí? 
Otec Kapaun. Otec Kapaun byl ochoten a dychtil po tom přijat jakýkoli 
úkol, protože v tom spočívala jeho víra – jeho víra v Krista a poselství 
evangelia, že není větší lásky než položit život za přítele. Otec Kapaun 
žil svou víru prací, kterou vykonával. Práce, kterou odvedl, spočívala  
v tom, že položil život za své přátele a dokonce i za nepřátele. Učinil tak 
s radostí; udělal to pro svého přítele Krista. To byla jeho víra, to byl jeho 
život. Ježíši, posiluj naši víru, abychom ji žili nejen slovy, ale i skutky. 

Otče Kapaune, oroduj za nás.

Modlíme se kanonizační modlitbu k otci Kapaunovi
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2. den

Teologická ctnost naděje

V zajateckém táboře se komunisté pokoušeli zlomit odhodlání vojáků, 
které zajali. „Vaše země se vás vzdala,“ říkali. „Vaše rodina na vás 
zapomněla. Necháme si vás tady, jak dlouho budeme chtít.“ Přidejte  
k těmto urážkám mrazivé teploty, vši sající krev, rozmáhající se nemoci  
a trýznění hladem a není divu, že muži snadno “ztráceli nervy” i naději. 
Jakmile to vzdala jejich mysl, podlehla zanedlouho i jejich těla. Mnozí 
vojáci, včetně lékařů, se snažili vštěpovat mužům bojovného ducha. 
Jeden z nich se osvědčil jako nejúčinnější – jejich kaplan. Otec Kapaun 
trval na tom, aby muži věřili, že to utrpení přežijí, a jeho činy jim dávaly 
důvod tomu věřit. Byl tu někdo, kdo nepropadal zoufalství, kdo s nimi 
zacházel s úctou a láskou. Byl tu někdo, kdo za ně bojoval. Byl tu někdo, 
kdo jim připomínal, že Bůh může v dobré obrátit i to jejich hrozné utrpení. 
Jeho naděje jim dávala důvod přežít.

Jejich naděje byla vystavena zkoušce, když jejich milovaný kaplan on-
emocněl; když byl odvezen do Domu smrti, mohla být zcela zničena. 
Avšak nedokázala ji zničit ani smrt: „Nepřestávejte se modlit,“ říkal otec 
Kapaun, „vy se domů dostanete. A se mnou si nedělejte starosti. Já jdu 
tam, kam jsem chtěl jít vždy, a až tam budu, pomodlím se za vás za 
všechny.“

Ježíši, rozmnož naši naději, abychom mohli s jistotou věřit, že Ty ve 
světě působíš neustále a že naše současné utrpení je ničím ve srovnání 
se slávou, která nám má být zjevena v nebi.

Modlíme se kanonizační modlitbu k otci Kapaunovi
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3. den

Teologická ctnost lásky

„Celá jeho bytost byla dobročinnou prací. Tím myslím, že v každou den-
ní hodinu konal dobré skutky. Pral špinavé, odporně špinavé oblečení. 
Opravoval pomocí kamenů hrnce a pánve. Vyráběl vlnitý plech z oce-
lového zastřešení, který vítr odvál z budov, a vyráběl hrnce, pánve  
a podobné věci, ve kterých by se dala vařit voda. Od chvíle, kdy ráno vstal 
až do doby než jsme šli spát... od ranních až do večerních modliteb byl 
v každé z těch místností neustále přítomen. Nemusel tam být. Ale byl 
tam.“ – Válečný zajatec, poručík Walter Mayo

Koncem jeho pobytu v zajateckém táboře začali mnozí jeho spolu-
vězni otce Kapauna škádlit a říkat, že vypadá jako Kristus. Jistě, měl 
neupravené vousy a z provizorní čepice mu trčely vlasy, ale bylo tu něco 
mnohem většího, co těm mužům připomínalo Krista: jeho láska. Ze slov  
i činů otce Kapauna vyzařovala láska jeho Spasitele – a to natolik, že 
když se na něj ti muži zadívali, viděli právě Jeho. Síla tohoto svědectví 
přiměla jednoho židovského vězně, který se s tímto katolickým knězem 
nikdy nesetkal, trávit měsíce vyřezáváním kříže, aby jeho památka zůsta-
la živá. Když se ho zeptali, řekl, že na tom kříži vyřezává tvář a tělo otce 
Kapauna, protože to byl otec Kapaun, kdo za ty muže v táboře položil svůj 
život, stejně jako to učinil Ježíš. 
Jak velký dar: že my všichni můžeme dosáhnout svatosti konáním jed-
noduchých skutků lásky pro druhé!“ 

Pane, prosíme, aby nám Tvá milost pomohla pěstovat ctnost lásky  
k bližním, abychom mohli spolu s apoštolem Pavlem prohlašovat:  
„Už nežiji já, ale Kristus, který žije ve mně.“

Modlíme se kanonizační modlitbu k otci Kapaunovi
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4.den
Skutky milosrdenství:
Modlit se za mrtvé a pohřbívat je

Jednou pozdě v noci v říjnu, po dobití severokorejského hlavního města, 
byl americký tábor potemnělý a tichý. Kapitán Joseph O’Connor nemohl 
spát a procházel se táborem. Když zkoumal světlo v jedné z budov, které 
nemělo svítit, našel otce Kapauna s perem v ruce, jak sedí na bedně 
s municí a používá tu bedýnku jako stůl. „Co píšete uprostřed noci, ka-
plane?“ zeptal se O’Connor. Otec Kapaun odpověděl, že dokončuje ně-
jaké dopisy rodinám mužů, kteří zemřeli. O’Connor nabídl, že mu s tím 
pomůže. „Děkuji, pane, ale to je povinností kaplana,“ odpověděl Kapaun. 
O’Connor odešel, protože věděl, že otec Kapaun bude v psaní pokračo-
vat, dokud nenapíše dopisy všem rodinám. Přemýšlel o tom, jestli otec 
Kapaun vůbec někdy spí – nebo jestli to vůbec potřebuje.

Během války se otec Kapaun se smrtí obeznámil velmi dobře, a to ne-
jen tělesnou, ale ještě horší: smrtí duchovní. Otec Kapaun psal dopisy 
všem rodinám, které postihla tělesná smrt někoho blízkého, ať už to byl 
syn, bratr nebo otec. Kondoloval a ujišťoval ty rodiny, že se za duši jejich 
milovaného modlil a bude se modlit i nadále. Když byl otec Kapaun ve 
vězeňském táboře, často se modlil, když pomáhal holýma rukama ko-
pat hroby padlých válečných zajatců, protože jejich věznitelé na kopání 
neposkytovali žádné nástroje. Ale navzdory depresivní atmosféře otec 
Kapaun věděl, že jejich tělesná smrt nebude posledním slovem. 

Mocí Božího milosrdenství jim bude propůjčena sláva Kristova vzkříšení. 
V těchto chvílích sklíčenosti a zoufalství se otec Kapaun spojil s mnoha 
lidmi v jejich zápase s duchovní smrtí. V prostředí zajateckého tábora 
bylo velmi snadné ztratit naději; tak snadné se vzdát. Modlitby za jeho 
„chlapce“ a spolu s nimi přinášely milost potřebnou k boji s duchovní 
smrtí. Mnozí z těch, kdo to utrpení zajateckého tábora přežili, tvrdí, že jim 
otec Kapaun poskytl prostředky k boji s duchovní smrtí, která by způso-
bila smrt fyzickou. Modlitby otce Kapauna jim neustále dodávaly naději. 
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Své modlitby obětujeme za útěchu těch, kdo trpí v důsledku tělesné smrti 
někoho blízkého, a za neutuchající naději pro ty, kdo bojují s beznadějí. 

Otče Kapaune, oroduj za nás.

Modlíme se kanonizační modlitbu k otci Kapaunovi
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5.den
Skutky milosrdenství:
Oblékat nahé / Poskytovat útočiště lidem 
bez domova

Vězeňský tábor číslo 5 byl vytvořen z evakuované vesnice Pyoktong  
v Severní Koreji. Byla vybudovaná na poloostrově s horským svahem, 
který sestupoval k řece Yalu, hranici mezi Severní Koreou a Čínou. Zima 
1950 – 1951 byla nejchladnější zaznamenanou zimou za posled-
ních 150 let. Teploty klesaly na 30 až 40 °F pod nulou. Váleční zajatci 
byli pohřbíváni v chatrčích vybombardované vesnice. Většinou to byly 
hliněné chatrče, které měřily asi 9 krát 9 stop. Do každé z těchto chatrčí 
bylo umístěno čtrnáct až patnáct mužů. Muži často umrzli ve spánku. 
Váleční zajatci byli rozděleni: narukovaní muži byli umístěni v dolní čás-
ti poloostrova a důstojnický areál byl výše na kopci. I když byl od nich 
otec Kapaun fyzicky oddělen, to první, co mu leželo na srdci, bylo chránit 
své „chlapce“. Dělal vše, co bylo v jeho silách, aby se k nim dostal a ujis-
til se, že mají dost oblečení, aby neumrzli. Otec Kapaun s sebou často 
bral oblečení těch, kteří zemřeli, aby ostatní nezmrzli. Jednou vyměnil 
kapesní hodinky, které mu dala jeho rodina, za deku. Místo toho, aby tu 
přikrývku použil pro sebe, vlastnoručně vyrobil ponožky, které pak dal 
mužům s omrzlinami.

V noci otec Kapaun proklouznul do vojenského areálu a chodil od cha-
trče k chatrči a zajaté muže navštěvoval. Nejdříve zjišťoval, jak na tom 
ti muži jsou. Pokud měl nějaké jídlo, o které se s nimi mohl rozdělit, 
učinil tak. Otec Kapaun byl známý tím, že s sebou vždy nosil dýmku,  
a zajatecký tábor nebyl výjimkou. Zapálil si svou dýmku a nabídl mužům 
bafnutí. Zeptal se jich, zda se chtějí pomodlit, a oni se k němu v modlitbě 
přidali. Nezáleželo na tom, zda jsou protestanti, židé, muslimové nebo 
ateisté, všichni se v modlitbě spojili. 

Mike Dowe, válečný zajatec a přítel otce Kapauna, řekl, že otec Kapaun 
dokázal proměnit hliněnou chatrč v katedrálu pouze svou přítomností. 
Tak mužům připomínal, že ačkoli se cítí jako v pekle, jsou ve skutečnosti 
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velmi blízko nebi. Dnes se modlíme za to, abychom si stejně jako otec 
Kapaun byli vždy vědomi potřeb druhých a aby naše činy a naše slova 
dokázala proměňovat náš svět v příbytek Božího království. 

Otče Kapaune, oroduj za nás.

Modlíme se kanonizační modlitbu k otci Kapaunovi
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6. den

Zásadní ctnost statečnosti

Statečnost je ctnost, která nám dodává odvahu překonat strach – 
dokonce i strach z pronásledování nebo smrti. Je to také ta ctnost, která 
dodává sílu v obtížích a vytrvalost v konání dobra, i když obtíže trvají delší 
dobu. Odvaha otce Kapauna na bitevním poli se vojákům, kterým sloužil, 
zjevila zcela naplno. Proslavil se tím, že se za ně sám vystavoval ne-
bezpečí. Chodil do předních linií, jen aby rozveselil nějakého osamělého 
vojáka, a vydával se do země nikoho, aby se modlil se zraněnými nebo je 
zachraňoval. Kulky mu svištěly kolem uší a minometné granáty dopadaly 
všude kolem něj, ale otce Kapauna to neodradilo. Věděl, že z toho možná 
nevyvázne živý, ale dokud měl příležitost, pomáhal tolika ze svých 
„chlapců“, jak jen mohl.

V tu osudovou noc, kdy byl zajat, ho tento statečný postoj přiměl k tomu, 
aby zůstal raději se zraněnými, než aby utekl. Když byl vysvěcen na 
kněze, slíbil, že se zcela vydá pro Boha. Tváří v tvář hořkému uvěznění mu 
ctnost statečnosti pomohla svůj slib splnit až do samého konce. Válečný 
zajatec Robert Burke o tom svědčí následovně: „Později, do února  
či března, se z většiny z nás stala zvířata. Bojovali jsme o jídlo, byli jsme 
podráždění, sobečtí, lakomí atd. Ten dobrý kněz si však stále zachovával 
chladnou hlavu, choval se jako lidská bytost a uchovával si všechny své 
ctnosti a ideální vlastnosti. V těžkých chvílích se otec Kapaun ukázal být 
největším příkladem mužnosti, jaký jsem kdy v životě viděl.“ 

Dnes prosíme Boha o dar statečnosti, abychom dokázali ctnosti us-
kutečňovat nejen tehdy, když je to pohodlné, ale aby naše životy dokázaly 
zrcadlit stálost otce Kapauna. 

„Bože, dej nám odvahu, abychom Ti byli vždy věrní.“

Modlíme se kanonizační modlitbu k otci Kapaunovi
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7. den
Skutky milosrdenství:
Poučujte nevědomé

V březnu roku 1951 převzali správu zajateckých táborů čínští komunisté. 
Severokorejci, kteří dohlíželi na každodenní správu táborů, byli nahrazeni 
čínskými důstojníky. Mnozí z těchto důstojníků vystudovali ve Spojených 
státech a byli schopni mluvit anglicky. Jakmile správu táborů převzali 
Číňané, zahájili “indoktrinační program”. Váleční zajatci museli povinně 
navštěvovat “indoktrinační sezení”, na kterých byli nuceni poslouchat 
komunistickou propagandu o zlech západní civilizace a pošetilosti víry 
v Boha. Otec Kapaun tuto těžkost přijímal stejně jako jiné těžkosti: jako 
prostředek k hlásání evangelia Ježíše Krista. Patologickému myšlení 
komunistů i jejich odsuzování jakékoli víry v Boha a ve Spasitele trpělivě 
naslouchal. Dovolil jim vyjádřit svůj názor. Když skončili, začal otec Ka-
paun věznitele učit pravdě. Tím posiloval víru všech vězňů a pomáhal jim 
uvědomovat si ty výmysly a lži jejich komunistických věznitelů. Otec Ka-
paun vysvětloval, že Bůh je stejně skutečný jako vzduch, který dýcháme. 
Boha nevidíme stejně, jako nevidíme vzduch, ale náš vnitřní život nás 
utvrzuje v tom, že existuje obojí. Sílu ducha svých chlapců posiloval jed-
noduchými a jasnými argumenty, jako je tento.

Otec Kapaun se však vyjádřil poněkud nepřesně: Boha vidět můžeme. 
Vidíme Ho na příkladu života otce Kapauna a ve ctnostech, které žil. 

Dnes se modlíme za odvahu a moudrost, kterých je zapotřebí k vyznání 
naší víry těm, kdo pravdu neznají, i těm, kteří jí odmítají uvěřit. 

Otče Kapaune, oroduj za nás.

Modlíme se kanonizační modlitbu k otci Kapaunovi
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8. den
Skutky milosrdenství:
Navštěvovat nemocné a uvězněné
„Začíná to tu být hodně svízelné, otče, měl byste odsud vypadnout!“ 
snažně prosili vojáci Kapauna. „Ne,“ odpověděl Kapaun, „mé místo je 
tady, se zraněnými“. Té rozhodující noci, když se Číňané vrhli na amer-
ické vojáky, kteří byli v přesile a měli výrazně více zbraní, se otec Kapaun 
rozhodl zůstat se zraněnými. Co ho přimělo k rozhodnutí zůstat, vzdát se 
své vlastní svobody a starat se o tyto muže? Co ho přimělo riskovat svůj 
život, aby zachránil seržanta Herberta Millera, který byl zraněn a měl být 
zastřelen? Co ho přimělo k tomu, aby odnesl jeho i další zraněné vojáky 
při pochodu smrti do zajateckého tábora? Ať už to bylo cokoli, mělo to 
za následek, že se otec Kapaun stal stejným vězněm jako jeho chlapci. 
Později, jak se pro ně zcela vydával, to vyústilo v jeho nemoc a zhoršení 
zdraví. Otec Kapaun potřeboval pomoci stejně tolik, jako všichni ostatní, 
přesto se rozhodl své nemocné a uvězněné chlapce denně navštěvovat. 
Modlil se s nimi a snažil se poskytovat duševní i tělesnou podporu jak-
koli mohl, přičemž  za své jednání riskoval od dozorců trest. Nakonec 
mu   v návštěvách ostatních vězňů zabránila nemoc a krevní sraženina v 
noze, ale i tak se snažil duchovně povzbuzovat lidi kolem sebe. Lékaři se 
ho snažili přesvědčit, aby jedl, ale když se otočili, aby pomohli někomu 
jinému, podělil se o jídlo s mužem vedle sebe.

Otec Kapaun nedovolil, aby mu fyzická nemoc ani uvěznění bránily  
v konání dobra, které konat chtěl; jeho srdce a svědomí byly stále svo-
bodné. Mezi našimi přáteli, rodinou nebo spolupracovníky se můžeme 
setkat s těmi, kteří jsou nemocní nebo uvěznění duševním trápením, 
závislostí, chudobou, žalem nebo nedostatkem odpuštění. Mnohokrát 
se od nich odvracíme a bojíme se, kolik úsilí by nám vzalo je milovat. 

Ježíši, prosíme Tě, abys nás inspiroval stejně, jako jsi inspiroval otce 
Kapauna, abychom přinášeli Tvůj pokoj a útěchu těm lidem v našich 
životech, kteří Tvoji přítomnost nejvíce potřebují.

Modlíme se kanonizační modlitbu k otci Kapaunovi
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9.den
Skutky milosrdenství:
Trpělivě snášet nespravedlnosti / Ochotně 
odpouštět urážky

Během svých posledních dnů otec Kapaun velmi trpěl. V důsledku krevní 
sraženiny mu noha natekla na dvojnásobek normální velikosti. Infekce 
v oku ho donutila, aby nosil přes oko pásku. Trpěl záchvaty úplavice  
a zápalem plic, které s sebou přinesly horečku a dny, kdy nemohl dělat 
nic než spát. Jeho spánek byl neklidný a občas ho slyšeli mluvit ze spaní. 
Pochopili, že mluví se svými rodiči a bratrem, jako by byl stále na farmě 
v Plzni v Kansasu. Váleční spoluvězni otce Kapauna jeho nemoc před 
vězniteli zatajovali. Báli se, co by otci Kapaunovi udělali, kdyby zjistili, že 
je nemocný. Bohužel to skutečně zjistili. Horečka konečně začala ustu-
povat a otec Kapaun se pomalu zotavoval. Na krátkou dobu byl schopen 
se posadit. Číňané však viděli jeho nemoc jako příležitost se ho zbavit. 
Chtěli, aby odešel – pro jejich kontrolu nad zajateckým táborem byl hroz-
bou. Toto byla příležitost, na kterou čekali, aby se ho zbavili.

Když komunisté přišli, aby otce Kapauna odnesli, začali se váleční za-
jatci bouřit; byli ochotní riskovat své životy a bránit svého milovaného 
kaplana. Jejich věznitelé vytáhli zbraně a byli připraveni je použít, pokud 
by váleční zajatci kladli odpor. Ve všem tom rozruchu se otec Kapaun 
probudil a sebral sílu k tomu, aby přes tu hrozivě se blížící vřavu prom-
luvil. Zastavil své spoluvězně; nechtěl, aby jim kvůli němu ublížili. Ral-
phu Nardellovi řekl: „Ralphe, ty ty modlitby znáš. Postarej se o to, aby 
se muži modlili i nadále.“ Jinému řekl: „Ty víš, jak jsme se dostávali  
k jídlu. Přinášej ho mužům i nadále.“ Miku Doweovi řekl: „Miku, neplač 
pro mě, já jdu tam, kam jsem chtěl jít vždy. Až se tam dostanu, budu 
se za tebe modlit.“ Když ho odnášeli, Robert Wood, jeden z mužů, kteří 
nesli otce Kapauna na nosítkách, zjistil, že mu po tvářích stékají slzy.“ 
Otec Kapaun byl ten nejlepší muž, jakého kdy poznal, a teď ho odnášel 
na jistou smrt. Otec Kapaun, vždy usmiřovatel, ve všech nepravostech 
nevinný, odnášen na smrt do rukou svých věznitelů. A i nyní, na cestě 
ke smrti, otec Kapaun tuto poslední nespravedlnost trpělivě snášel  
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a miloval své nepřátele. Požádal muže nesoucí ta nosítka, aby zastavili, 
aby mohl svým věznitelům odpustit a požehnat jim; těm mužům, kteří 
byli zodpovědní za jeho smrt. Navzdory těm, kdo mu chtěli ublížit, našel 
otec Kapaun pokoj, a i zde v posledních dnech svého života žil stejně jako 
dříve; nikdy nebyl zahořklý, stále byl plný radosti a odešel tam, kam vždy 
jít chtěl. 

V poslední den této novény se modlíme za to, abychom dokázali pře-
konat hněv a touhu po pomstě a místo toho milovali jako náš Spasitel, 
Ježíš Kristus. 

Otče Kapaune, oroduj za nás.

Modlíme se kanonizační modlitbu k otci Kapaunovi
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10. den
Pokud je to možné, zúčastněte se mše
na poděkování Bohu za otce Kapauna



www.vojenske-muzeum.cz


