
Svatý don Callisto Caravario  

(*18. červen1903 – v Cuorgnè – + 25. února1930 v Shaoguan) 

 
Callisto Caravario se narodil v Cuorgnè, v okrese Turín, 18 červena 1903. Jeho 

rodiče byli obyčejní dělníci, ale vštípili mu velikou lásku k našemu Pánu Ježíši 

Kristu a k bližním. Byl velice mírné a hloubavé povahy. Rád se modlil a něžně 

miloval svou matku, které později napíše hodně dopisů. Když má 5 let tak se 

rodina přestěhuje kvůli práci do Turína, blízko Oratoře Porta Nuova. Tam 

navštěvuje školu a oratoř Dona Boska, oratoř se mu stala druhým domovem. 

Callisto byl pro chlapce z ulice příkladem. Zajímal se o ně, uměl se s nimi 

spřátelit, a tak následoval příklad Dona Boska. Callisto velice často opakoval: Měl 

to štěstí, že jsem měl rodinu. Tyto chlapci rodinu nepoznali, a když chtějí mít 

nějakou budoucnost, musí se svěřit našemu Pánu. Chci jim pomoci, aby nalezli 

cestu k dobru, s pomocí Boží Prozřetelnosti.  

 

Už od útlého věku byl Callisto přitahován velikým ideálem: kněžstvím. Pomalu, pomalu zrál v salesiánském prostředí, 

oratoř „Svatého Josefa“, základní škola a potom kolej „Svatého Jana Evangelisty“ a gymnázium na Valdoku. Nakonec 

se rozhodl vstoupit k salesiánům a 19. září 1919 byl připuštěn k prvním slibům. 

Svá klasická studia dokončil na Lyceu Valasalice, kde v době 1919 – 1923 byl hrob Dona Boska.    

Když se rozhodne stát salesiánem tak si do svého deníku si napsal tuto modlitbu: „Pane, nechci svůj kříž ani lehčí ani 

těžší, ale takový, jaký chceš ty. Jenom tě prosím, abych ho nosil rád“. Do noviciátu vstupuje v roce 1919.  

Potom začal studovat teologii. Jeho snem byli misie. V Turíně se v roce 1922 setkal s Mons. Versigliou a slíbil mu: 

"Půjdu s vámi do Číny a já a vy spolu přineseme poznání světla, kterým je Kristus“. Mons. Versiglia v roce 1922 

projížděl Turínem, kam se vracel po 15 letech evangelizace Číny. Don Bosko často naléhavě mluvil: «První krok, 

který musí učinit ti, co chtějí následovat Pána, je to, aby se vzdali sami sebe a nesli svůj kříž za Ním».1 

 

Dodržel slovo. O dva roky později v říjnu 1924, ve věku 21 let odjíždí klerik Caravario jako misionář do Číny, do  

Shanghai. Opustit vlastní zemi a matku bylo pro něho velice těžké. Matce dost často psal. 

Tady měl veliké těžkosti naučit se čínsky jak to vyplývá z jednoho dopisu matce: "Tady my misionáři studujeme 

čínštinu. Ve dvaceti se učím psát a číst čínsky a slabikuji jako malé dítě. Děláme to však ve jménu Páně. Tady jsme 

velice spokojení.  Myslíme na Itálii, protože nemyslet na Vás není možné, ale jsme velice spokojení, že jsme v Číně. 

Moje dobrá maminko, modlí se za svého Callista, aby se čínsky naučil, protože je to dost těžký jazyk, aby tímto 

jazykem mohl konat dobro. Maminko já na Vás nikdy nezapomínám, dívám se na váš obrázek a svěřují Vás Panně 

Marii“. 

 

V roce 1924 ho představení poslali do Šanghaje, aby se naučil čínsky. Nakonec v Šanghaji byl tři roky (1924-27) a 

dva roky na Východním Timoru (1927-29). Studoval teologii, a dělal i asistenta a katechetu mezi chlapci v sirotčinci 

mezi léty (1925-29). Měl velikou radost, když dokázal chlapcům při katechismu se vyjádřit. 

 

Doba jejich pobytu v Číně nebyla lehká ani klidná. Nová Čínská republika se zrodila 10. října 1911, generál Chang 

Kai-shek, znovu sjednotil Činu, v roce 1927 porazil „pány války“ komunisty, kteří v těchto létech tyranizovali různé 

regiony. V roce 1926 komunističtí vojáci nařídili katolickým kněžím, aby opustili zemi. Také Salesiáni byli nucení 

opustit misii a utéci se na Východní i Timor, indonéský ostrov a byli tam až do konce roku 1927, když generál Chiang 

Kai-Shek, odpůrce komunistů, podporovaných Stalinem, postavil komunisty mimo zákon.  

 

Salesiánům se podařilo vrátit do Číny, ale vířivé události zabránily Callistovi, aby byl vysvěcen na kněze. 

Až 18. května 1929, skoro v 26. letech, ho Monsignor Luigi Versiglia vysvětil na kněze. Svému řeholnímu zasvěcení 

byl vždy věrný. Vroucí láska k Bohu v něm stále rostla. Když se don Callisto Caravario stal knězem, měl necelých 26 

let. Tehdy napsal matce toto: Být knězem, knězem svatým proto, abych vedl duše k Bohu. V těchto duších se může 

obdivovat celá jeho láska k Bohu. Pro Boha je ochoten obětovat i svůj život. Dále matce píše toto: „Tvůj Callisto už 

není tvým, musí plně patřit Pánu, věnovat se plně službě jemu. Jestli bude dlouhá anebo krátká moje kněžská služba? 

Nevím to, důležité je, abych ji vykonával dobře a mohl jednou předstoupit před Pána a říci, že s jeho pomocí 

rozmnožil milost, kterou mu dal“. Během jeho pobytu na Východním Timoru rostla v něm obrovská touha po svatosti.  

Don Callisto Carvario se stal pomocníkem biskupa Versiglia, spolupracoval Monsignorem Luigi Versiglia a 

doprovázel ho při pastoračních návštěvách v kraji Lin Chow. 

 

Svou matku něžně miloval 

                                                           
1 Jan Bosko, křesťan vedený k pravdě a ke kultuře podle ducha svatého Vincenta z Paoli, 1848, p. 139 



Callisto Caravario měl hluboký a něžný vztah ke své matce. Z misii jí napsal 82 dopisů. Dopis, který Don Callisto 

Caravario napsal matce Róze 13. února, dvanáct dní před svojí mučednickou smrtí, se dostal do jejích rukou 

prostřednictvím salesiánů. Nejdříve jí však s největší ohleduplností oznámili mučednickou smrt jejího syna. V dopise, 

který s úctou k němu uchovává a který je poznamenán slzami maminky Rózy. Don Callisto v něm píše:  

 

„Jenom odvahu moje drahá maminko. Život pomine a bolest skončí. V nebi budeme šťastní. Ať tě nic neznepokojuje, 

moje drahá maminko. Až budeš nést kříž s Panem Ježíšem, bude o mnohem lehčí a milejší“. 

 

Po sedmi měsících misionářské práce v Lin-Chow (červenec 1929 – leden 1930), don Caravario sestoupil do Shiu-

Chow, střediska vikariátu, proto, aby doprovodil monsignora Versiglia, který se měl odebrat na pastorační vizitaci.   

Protože politicko-společenská situace na jihu Ciny byla napjatá kvůli útokům komunistických geril a vyostřovala se. 

Provincie Shiu-Chow byla mezi Severem a Jihem a byl přechodnou oblasti různých skupin válčících a prot se tam 

kradlo, pálilo, unášelo. Bylo těžké odlišit mezi těmito bandami, které plenili kraj, vojáky, kteří utekli a tak loupili, 

nájemnými vrahy, a piráty, kteří vyžívali chaos. 

 

25. února 1930, v izolovaném úseku řeky byli přepadeni mladými komunisty, pro které zničení křesťanství bylo 

hlavním programem. Tito mladí lidé byli ovlivnění proticizineckou a protikřesťanskou propagandou. Ve snaze 

uchránit dívky, kterým se podařilo utéct, byli oba misionáři krůtě zbiti a pak Monsignor Luigi e don Callisto 

pochopili, že nastal čas dosvědčit svou víru v Krista. Byli naprosto pokojní.  Před popravou se jim podařilo jeden 

druhému vyzpovídat. Poklekli a začali se nahlas modlit.  

 

S pohledem upřeným vzhůru. Pět výstřelů z pušky ukončilo jejich oslavu Boha. Dívky si banditi vzali sebou a chlapci 

museli odejit a neotáčet se. Byli zastřeleni z nenávisti ke křesťanské víře, která si váží a vyzdvihuje panenství. Banditi 

byli šokovaní z toho, že ani Don Callisto Caravario, ani biskup Luigi Versiglia, se nebalí smrti. Ostatky mučedníků 

byly pohřbeny v Shiu-Chow. Jejich ostatky potom byli komunisty exhumovány a rozprášeny.  

Jan Pavel II. je blahořečil 15. května 1983 a uznal v nich „ideál evangelního pastýře…, který brání důstojnost žen, 

který dává život za své stádo… kvůli pravdě a spravedlnosti, obraně slabých a chudých, vítězství nad hříchem zla a 

smrti.“ 

 

Co se stalo s bandity a piráty? 

V roce 1926 komunističtí vojáci nařídili všem katolickým kněžím, aby opustili území Číny. Také Salesiáni museli 

odejít, utekli na Východní Timor. Když na konci roku generál Chang Kai-Shek, který byl proti komunistům, které 

podporoval krutý vrah Stalin, zvítězil, tak komunisty podstavil mimo zákon. Salesiáni se začali do Číny vracet. Potom 

však začala občanská válka. Komunisti se infiltrovali do všech národních i vojenských složek. Během japonské 

okupace v roce 1937 se nacionalisté a komunisté spojili, ale po válce komunisté podporovaní Stalinem zvítězili a 1º. 

října 1949, Mao Cetung prohlásil ustanovení Čínské lidové republiky s hlavním městem Pekingem, bylo to dílo 

čínských komunistů. Část nacionalistů utekla na ostrovy Taiwan.  

Provincie di Shiu-Chow, která tvoří přechod mezi Severem a Jihem byla místem, kudy procházeli různé bojující 

skupiny. Toho využívali i lupiči a piráti.  Bylo těžké odlišit, kdo ke komu patří. Piráti využívali chaos ve svůj 

prospěch. 

 

Banditi byli pochytaní a týden po procesu popravení. Dívkám nestačili nic udělat. Byli velice mladí. Bandita Chan 

Ahfat, byl sirotek, neměl nikoho. Mnoho podobných mladých lidi, v době ekonomické krize v Číně, se stávalo členy 

loupežných skupin, anebo jim komunisti rychle popletli hlavu. Když jsem v devadesátých letech vyčítal lidem ze 

západu naivitu vůči komunismu tak mi jeden řekl: „Ty jsi nikdy neviděl umírat lidi na ulici z hladů“. Musel jsem mu 

dat za pravdu. Takoví lidé jsou potom lehce zneužitelní. 

Papež Pavel VI. prohlásil v roce 1976 biskupa Luigi Versiglia a Dona Callisto Caravario za mučedníky. 

Dnes se počet katolíků v Číně odhaduje na 16. milionů a jsou veliké problémy s církví oficiální a neoficiální. 24. 

května v roce 2017, v 10.30 kardinál Joseph Zen Ze-Kiun salesián a emeritní arcibiskup z Hong Kong, u příležitosti 

svátku Panny Marie Pomocnice Křesťanů, sloužil mši svatou v rodném domě mučedníka rodáka z Curgone  Callisto 

Caravario, zavražděného v Číně.  

 

15. 5. 1983 blahořečení papežem Janem Pavlem II.  

1. 10. 2000 svatořečení papežem Janem Pavlem II.  

 

 

 

                    (zpracoval Jan Ihnát, SDB) 


