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Všem, kdo považovali Dona 
Boska v Turíně za pomatené-
ho a jeho kvetoucí apoštolát 

mládeže za bláznovství, adresoval sv. Jo-
sef Cafasso tato prorocká slova: „Jen ho 
nechejte pracovat! Kdybyste jen věděli, ja-
kou cenu tento Don Bosco má! Jeho dílo 
nepochybně vnese do světa mnoho dobré-
ho!“ P. August Czartoryski, který je jed-
ním z plodů apoštolátu Dona Boska, svojí 
odvážnou odevzdaností získal pro sale-
siány mnoho povolání a úplně novou mi-
sijní oblast.

Princ August se narodil v Paříži 2. srp-
na 1858 v rodině jednoho z nejstarších 
a nejvýznamnějších polských rodů vyš-
ší šlechty. Jeho dědeček, říšský maršál 
Adam Czartoryski, nazývaný nekoruno-
vaným králem Polska, byl v roce 1830 
pro svoji účast na historickém listopado-
vém povstání proti Rusku odsouzen na 
smrt, a když jeho milované Polsko zmize-
lo z mapy Evropy, musel urychleně utéct 
i se svými přívrženci. O to větší radost za-
vládla v rodinné usedlosti – v městském 
paláci Hôtel Lambert, když se po téměř 
třiceti letech pařížského exilu jeho synovi, 
knížeti Ladislavovi, a jeho jemné manžel-
ce, princezně Marii Amparo Muñozové, 
dceři španělské královny Marie Kristýny, 
narodil vytoužený potomek. Na dědičném 

princi Augustovi, budoucím blahoslave-
ném, od samého počátku spočívaly všech-
ny naděje nejen jeho otce, ale i všech Po-
láků v exilu, kteří snili o znovuzrození své 
otčiny, o což ze všech sil usilovali. Avšak 
Bůh měl s tímto dítětem jiný plán.

V roce 1864 princezna Marie Amparo 
jako 29letá zemřela na tuberkulózu a šes-
tiletý Gucio, jak Augusta v rodině lás-
kyplně nazývali, po celý život pociťoval 
ztrátu své něžné a zbožné matky. V rám-
ci královského dědictví však matka zane-
chala malému polovičnímu sirotkovi také 
své onemocnění. Starostlivý kníže Ladi-
slav na radu lékařů poslal svého syna do 
švýcarských hor na čerstvý vzduch, poz-
ději zase do teplých krajů Středozemní-
ho moře na Capri a Sicílii, do Španělska 
a Egypta, či do suché oblasti na okraji 
Sahary v severní Africe. Všechny léčeb-
né kúry však dokázaly onemocnění jen 
zmírnit, nikoliv však vyléčit. Ale zdraví 
pro tohoto zdrženlivého a inteligentního 
chlapce neznamenalo nikdy příliš mnoho, 
jelikož jeho srdce bylo zaměřené na něco 
hodnotnějšího. Aristokratický život v bo-
hatství si hluboce věřícího Gucia, stejně 
jako jeho matku, nedokázal podmanit. 
Bylo samozřejmé, že dědičného prince 
– přiměřeně jeho postavení – vyučovali 

soukromí učitelé ve francouzštině a pol-
štině, věnoval se moderním jazykům, li-
teratuře, hudbě, filosofii, tanci, jízdě na 
koni a šermu; vychovatelé ho vedli k do-
konalým mravům a připravovali ho na je-
ho budoucí úkol. Avšak tato prostá, jed-
noduchá duše s velkým a dobrým srdcem 
a upřímným, pevným charakterem již od 
dětství vyhledávala ticho a Boha a hleda-
la své vlastní povolání. Příkladem toho 
bylo první svaté přijímání 13letého prin-
ce v Sieniawě. Zde v kryptě zámku rodi-
ny Czartoryských (zámek zůstal v jejich 
vlastnictví) jsou pochováni jeho slavní 
předkové a také jeho matka. Velká slav-
nost, kterou uspořádali na Augustovu po-
čest, mu nebyla po vůli a s povzdechem 
řekl svému stařičkému učiteli Hipolito-
vi Błotnickému, který ho dobře připravil 
na eucharistické setkání s Ježíšem a kte-
rý byl vždy a všude s ním: „Nemohli bys-
te mě a Pána Ježíše aspoň v tento den ne-
chat na chvíli samotné?“

Doprovázen svatým

V roce 1874 dostal 16letý urostlý, 
štíhlý princ August nového učitele, ži-
jícího svatým životem, člověka hluboké 
modlitby, pozdějšího karmelitána Rafa-
ela Kalinowského (1835–1907), který si 
brzy získal důvěru tohoto neustále chu-
ravějícího chlapce. Kalinowski rozví-
jel chlapce nejen intelektuálně, ale jako 

Princ August Czartoryski

Dědičný princ August Czartoryski

Hôtel Lambert, ležící v malebném prostředí na ostrově řeky Seiny,  
se řadí k nejkrásnějším z městských paláců Paříže. Od roku 1991 patří honosné sídlo 

knížecí rodiny Czartoryských ke kulturnímu dědictví UNESCO.
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duchovní průvodce ho formoval přede-
vším spirituálně. Zvlášť na něho zapů-
sobily životopisy dvou svatých mladých 
jezuitů: bohatého italského prince Aloi-
se Gonzagy a Stanislava Kostky, Augus-
tova krajana z polské vyšší šlechty. Oba 
upřednostnili svatost před šlechtickým 
životem a byli mu blízcí také svým mot-
tem: Ad maiora natus sum – Narodil jsem 
se pro větší věci.

V zámku Hôtel Lambert, kam přichá-
zela církevní knížata, básnici a skladatelé, 
jako např. Liszt či Chopin, poznal Kali-
nowski židovského konvertitu Heřmana 
Cohena, který v hábitu jako karmelitán 

P. Augustin Maria od Nejsvětější svátos-
ti hrál brilantně na klavír. Kalinowski, 
přitahován spiritualitou karmelitánů, ho 
následoval do tohoto řádu. To podnítilo 
také Gucia, aby poprvé vážně uvažoval 
nad tím, že se z lásky k Bohu vzdá vše-
ho a zcela se mu zasvětí.

Není divu, že kníže Ladislav přísně 
napomenul svého prvorozeného 20leté-
ho syna: „Vedeš život mnicha a ne mladé-
ho muže tvého věku. Mysli na to, že tvůj 
stav ti ukládá povinnosti, kterých se nesmíš 
vzdát.“ August projevil dobrou vůli, ale své-
mu otci napsal, narážejíc na četné oslavy 
a bankety aristokratů, které poslušně na-
vštěvoval: „Jsem přesycen tím vším. Jsou 
to neužitečné radovánky, které mě sužují. 
Je mi přitom nepříjemné opakovaně a ná-
silně navazovat známosti.“

Pro povolání prince Augusta ke kněž-
ství a řeholnímu stavu bylo rozhodující 
jeho první a pozoruhodné setkání s Do-
nem Boskem. Od 31. ledna do 31. květ-
na 1883 se tehdy vyčerpaný 68letý za-
kladatel salesiánů nacházel na cestě po 
žebrotě. Jeho cesta vedla přes Francii, 
kde ho předcházela již pověst svatosti. 
Dne 13. května 1883 přijal tento apoš-
tol mládeže pozvání do paláce Czartory-
ských, kde v přítomnosti sedmi princů 
slavil v rodinné kapli mši svatou. Asisto-
vali mu kníže Ladislav a jeho 25letý syn 
August. Když si následně pán domu po-
hovořil se zkušeným pedagogem o zaklá-
dání škol v Polsku, poprosil i Gucio o roz-
hovor mezi čtyřma očima. Don Bosco se 
na prince upřeně zahleděl a řekl mu: „Už 
dávno jsem se chtěl s vámi seznámit.“ Od 
tohoto okamžiku mu Gucio svěřil svoji 
duši i budoucnost.

I když mu světec ponejprv nedal jas-
nou odpověď a radil mu, aby se jednodu-
še věrně modlil, vyvinula se mezi nimi či-
lá korespondence, kterou lze zahrnout do 
řádků Dona Boska, napsaných jeho šlech-
tickému příteli koncem ledna 1885 do Pa-
říže: „Pokud je touha po duchovním stavu 
ve Vaší duši skutečně velmi velká, bylo by 
dobré zříci se správy otcových majetků. Po-
kud však, naopak, není ve Vás hluboce za-
kořeněná, uděláte dobře, když se podřídíte 
přání Vašeho otce a převezmete nástupnic-
tví.“ Jedním slovem, 27letý August musel 
učinit rozhodnutí sám, vědom si všech 
důsledků, a učinil je: chtěl žít jen pro sa-
motného Pána.

Když 5. července 1886 doprovázel své-
ho otce do Turína, kde se už předtím více-
krát zúčastnil duchovních cvičení Dona 
Boska a kde kníže Ladislav prosil o to, aby 
se salesiáni usadili v Polsku, Don Bosco 
prorocky odpověděl: „Ano, přijdeme k vám, 
přijdeme, jen co budeme mít na to vhodné 
kněze.“ Don Francesia, který byl tomuto 
rozhovoru přítomen, se obrátil na Gu-
cia s těmito slovy: „Přijďte přece Vy, ctěný 
princi, staňte se salesiánem, a Don Bosco 
v Polsku okamžitě otevře dům.“ A přesně 
tato věta byla směrodatná a rozhodující 
pro toho, který zápasil o jasné poznání 
svého povolání.P. Rafael Kalinowski

V roce 1991 vyhlásil Jan Pavel II. P. Rafae la 
Kalinowského za svatého. Některá období 
v životě tohoto polsko-litevského šlech-
tice jsou plná napětí, ba až dobrodružná. 
Tento důstojník a inženýr se během pol-
ského povstání stal ministrem války. Trest 
smrti, který mu vyměřili Rusové, byl změ-
něn na deset let nucených prací na Sibiři, 
kde tento vyhnanec přinášel všem spolu-
trpícím velkou útěchu a jako příkladný 
křesťan pomáhal všem bez rozdílu až nato-
lik, že do litanií ke svatým přidali zvolání: 
„Na přímluvu Kalinowského – vysvoboď 
nás, Pane!“ Ve věku 42 let našel konečně 
své místo v karmelitánském klášteře. Jako 
učitel naplněný Božím světlem a milostí, 
duchovní vůdce a zpovědník obnovil pol-
ský Karmel.

Sv. Don Bosco

Princ August se svým otcem  
knížetem Ladislavem
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Vytrpěné kněžství

Nikdo nemohl tušit, jak těžký boj, 
kolik modlitby, vytrvalosti a stálosti měl 
následující rok přinést princi Augustovi, 
než 17. června 1887, navzdory vehement-
nímu protestu rodiny, s pevným rozhod-
nutím vstoupil do řádu salesiánů. Papež 
Lev XIII. ho k tomu při jedné audienci 
výslovně povzbudil: „Ano, běžte k Donu 
Boskovi, drahý synu, a staňte se svatým.“ 
S pohledem na tato slova poznamenal 
i Don Bosco s úsměvem: „Odteď patříte 
k našemu společenství a já si přeji, abyste 
k němu patřil až do smrti.“

Ale i navzdory tomu rodina prince Au-
gusta nadále pokračovala v pokusech, aby 
svého nadějného uchazeče o polskou ko-
runu dostala za každou cenu domů. Ješ-
tě i pět měsíců poté, když Gucio 24. lis-
topadu 1887, jen dva měsíce před smrtí 
Dona Boska, z jehož rukou přijal v ba-
zilice Panny Marie Pomocnice křesťa-
nů řeholní roucho, přicestoval otec, ne-
vlastní matka, sourozenci, teta a domácí 
lékař, aby ho znovu odlákali od jeho po-
volání. Večer mu Don Bosco pošeptal do 
ucha slova útěchy: „Jen odvahu, můj prin-
ci! Dnes jsme vybojovali velkolepé vítězství. 
Dnes vám mohu s velkou radostí sdělit, že 
přijde den, kdy se stanete knězem a podle 
Boží vůle vykonáte mnoho dobrého pro svo-
ji zemi, pro Polsko.“

Don Bosco, jeho duchovní otec, již ne-
zažil, jak se princ stal uprostřed zednic-
kých učňů a chlapců z ulice „nejpokorněj-
ším ze všech noviců“ a jako 30letý, když se 
písemně zřekl všech svých šlechtických 
titulů a nároku na dědictví, slavnostně 
složil 2. října 1888 své řeholní sliby. Je-
ho rodina byla striktně proti, už i kvůli je-
ho podlomenému zdraví, ale August řekl: 
„V plné svobodě a s velkou radostí v srdci 
jsem složil sliby. Od tohoto dne prožívám 
v duši velký pokoj a děkuji Pánu, který mi 
dal poznat společenství salesiánů a povolal 
mě, abych v něm žil.“ Tato novinka zasáh-
la Polsko jako bomba a do Turína začali 
přijíždět první polští salesiánští kandidáti.

Ve věku 34 let přijal August Czarto-
ryski 2. dubna 1892 ve městě San Remo 
kněžské svěcení. Nikdo z rodiny na slav-
nost nepřijel. Ale čtyři týdny nato, o pol-
ském národním svátku, s velkou radostí 
sloužil novokněz primiční mši svatou pro 
celou svoji rodinu a všem, i svému otci, 

podal svaté přijímání, což se rovnalo ti-
chému smíření. Tuberkulóza však neza-
držitelně pokračovala a P. August přijal 
nemoc, slabost a bezmocnost jako svo-
ji misii utrpení a obětoval všechno, aby 
se různorodý apoštolát salesiánské rodi-
ny v hlučných oratořích a početných ško-
lách stal plodným. Po sotva jednom roce 
P. August 8. dubna 1893 klidně zemřel – 
v křesle Dona Boska. „Jak krásné Veliko-
noce!“ byla jeho poslední slova adresova-
ná spolubratrům.

Klas se 120 zrny

Slavnosti související s pohřbem se ko-
naly v Alassiu, Paříži a Krakově, jakož 
i v Turíně v bazilice Panny Marie Pomoc-
nice křesťanů, kde jim předsedal Don 
Rua. Mezi smutečními hosty byla přítom-
na i princezna Marcelina, Augustova teta, 
a v časopise Dona Boska Bollettino Sale-
siano z května 1893 bylo uveřejněno násle-
dující svědectví: „Když princezna Marceli-
na vyšla z kostela, čekalo na ni neuvěřitelně 
krásné překvapení. Stálo tam shromáždě-
ných 120 Poláků, kteří přijeli z její vzdálené 
rodné země, aby se postavili pod prapor Do-
na Boska. Princezně v jejím rodném jazyku 
vyprávěli, jak se v Polsku doslechli o tom, že 
princ August se zřekl veškerého blahobytu 
a komfortu své rodiny, aby se stal salesiá-
nem, a jak se jejich srdce zapálila přáním 
následovat jeho příkladu a jak překonali 
nesčetné těžkosti, které hrozily překazit je-
jich plány… Princezna byla dojata a s lás-
kou jim vyjádřila svoji vděčnost.“

August jako mladý salesián

Místo svého posledního odpočinku  
našel bl. August Czartoryski 

v salesiánském kostele v Přemyšli, 
v městě nedaleko ukrajinských hranic

Jak nápadně pravdivá se zde ukazují 
Ježíšova slova o pšeničném zrnu, které 
spadne do země, a tím přinese bohatou 
úrodu! Oběť života prince Augusta Czar-
toryského přinesla řeholi salesiánů bez-
prostředně „klas se 120 zrny“ – se 120 no-
vými polskými povoláními!

Jen o pět let později (v roce 1898) 
otevřeli polští salesiáni svůj první dům 
v Osvětimi. Okamžitě bylo v Polsku mno-
ho salesiánských kněží a sester, kteří se 
zasazovali o výchovu mladých lidí. Je-
den z nich, šlechtic August Hlond, jenž 
působil jako učitel a ředitel na různých 
sale siánských školách, se stal kardiná-
lem a primasem Polska. V salesiánské 
farnosti v Krakově během druhé světové 
války další salesiánský kněz vyučoval la-
tinu mladého dělníka, který se chtěl stát 
knězem. Tím dělníkem byl Karol Woj-
tyła, který v roce 1942 vstoupil do tajného 
kněžského semináře a později – 25. dub-
na 2004 – už jako papež Jan Pavel II. 
s radostí vyhlásil svého krajana Augusta 
Czartoryského za blahoslaveného. Zvlášť 
mladým lidem představil při této příleži-
tosti polského knížecího syna jako zářivý 
příklad člověka, který neochvějně, pevně 
a s nadšením „následoval hlas svého povo-
lání a objevil tak krásu kněžského stavu“.

Z Víťazstvo Srdca 147/2022  
přeložil a upravil -dd-
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BÝT ŽIVÍ V BOHU • KŘESŤANSKÁ 
IMAGINACE
Timothy Radcliffe • Z angličtiny přeložila 
Marcela Koupilová • Odpovědná redaktorka 
Dagmar Kopecká

Křesťanská víra je pozváním k plnosti života 
v přátelství s Bohem a lidmi. Jak toto pozvání 
tlumočit lidem dnešního světa? Jak novým způ-

sobem uchopit a předávat „starou“ dobrou zprávu, udržet vše pod-
statné a zároveň odstranit nepravdivé, zkreslující nánosy a před-
sudky? Autor zve čtenáře na vzrušující cestu, aby spolu s nimi 
objevoval, co to znamená být živí v Bohu. Ukazuje, jak nás prav-
divě prožívaná víra vyvádí z vězení na čerstvý vzduch, od černobí-
lého vidění k barevnému, jak nás osvobozuje, léčí, povolává k ob-
zoru bez střechy. Jak osvěcuje všechno, co děláme a čím jsme.

KRYSTAL OP, s.r.o. • Brož., 130x205 mm, 384 stran, 425 Kč

ZÁZRAKY OTCE PIA
Renzo Allegri • Z italštiny přeložil Jan 
Lachman • Redakce Helena Palátová

Otec Pio z Pietrelciny (1887–1968) je jeden 
z nejvýznamnějších světců 20. století. Víme, že 
po celých padesát let byl obdařen viditelnými 
stigmaty, měl dar prorokování, bilokace, vhle-
du do lidských srdcí, dar uzdravování duše i tě-

la. Byl to velký přímluvce všech trpících před Boží tváří a mistr 
duchovního boje. Jeho poslání zjevně neskončilo dnem jeho od-
chodu k Pánu, ba právě naopak: Do Pietrelciny neustále přicháze-
jí nová a nová svědectví o milostech obdržených na jeho přímlu-

vu, ať už jde o zázračná uzdravení, obrácení či jiné Boží zásahy. 
A tato kniha je plná zázračných příběhů, které se staly už za Pi-
ova života. Jde o jedno velké svědectví o Boží moci a milosrden-
ství, jež se mocně vylévá právě v době, která se od Boha odvrací.

Pavel Nebojsa – Doron • Brož., 130x190 mm, 300 stran, 349 Kč

OTEC PIO • POSELSTVÍ BOŽÍ 
LÁSKY
Sestaveno ve spolupráci se Sekulárním 
institutem Servi della Sofferenza

Hlavním zdrojem odhalujícím hlubokou 
duchovnost i originální osobnost Otce Pia je 
jeho korespondence. Právě z ní jsou vybrá-
ny myšlenky v této brožurce, která umožňu-

je čtenáři nahlédnout do velkého duchovního bohatství tohoto 
oblíbeného světce. Brožurka obsahuje i novénu a litanie ke sva-
tému Otci Piovi.

Paulínky • Brož., 82x115 mm, křídový papír, 48 stran, 35 Kč

OTEC PIO • KRÁTKÝ ŽIVOTOPIS
Teresio Bosco • Z italštiny přeložil P. Jan 
Ihnát SDB

Otec Pio je zářící postava, kterou Bůh daro-
val této době, aby všem připomněl nutnost „ob-
rácení“, bez kterého lidé ničí sami sebe i svět. 
Příhody P. Pia jsou často líčeny v jeho životo-

pisech tak, aby se ho zastávaly, a používají výrazy a tóny, které 
poškozují jeho osobu. Tento životopis, po dlouhých a trpělivých 
úvahách s použitím přímých svědectví, vypráví o velkých a trp-
kých chvílích stigmatizovaného světce ze San Giovanni Roton-
do s pokojnou vyrovnaností.

Matice cyrilometodějská s. r. o. • Druhé, doplněné vydání 
Brož., A5, 104 stran + 8 stran barevné obrazové přílohy, 110 Kč
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