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Doučování
Dopoledne a odpoledne ve Staré Zagoře
vyplňuje doučování. Když nejsou ve škole,
chodí sem děti. Buď trénují nějaké základní
dovednosti, nebo píšou úkoly do školy. Kdo má
hotovo a chce, učí se na hudební nástroj, jiní
se těší na hru.
Dneska to vypadá na zeměpis. Děti mají
rozložené mapy a hledají v nich. Když ale slyší

www.bulharsko.sdb.cz
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spoušť foťáku, otáčejí zvědavě hlavu a
snaží se o co nejlepší pózu. Kluci se
dokonce přišli pochlubit se svými sešity,
vypadá to na bulharštinu a matematiku.
V pozadí pracují dospělí. Čtyři učitele
doplňují letošní dobrovolnice Slávka a
Andrea. Vedle přípravy her po učení
pomáhají dětem zvládat matematiku a
azbuku těm, kdo se teprve učí číst. Nejde to
právě rychle, ale jak se tu často říká:
nejdůležitější je chtít.

www.bulharsko.sdb.cz
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Kuklen
Už čtvrté Vánoce v Bulharsku. Kam pojedeme letos? Vždy se totiž snažíme navštívit nějaké pěkné místo, kterých má tahle země
požehnaně. Kazanlačtí salesiáni nás ale předešli nabídkou přidat se k jejich dvoudennímu
výletu do města Kuklen. Bylo rozhodnuto, po
dvou letech vyrazíme do Rodop.
Kuklen je městečko nedaleko Plovdivu. Malý
katolický kostelíček Svaté Trojice nese věž původně určenou pro chrám v Kazanlaku, po zestátnění nedokončené stavby přenesenou do
Kuklenu. Na tamní faře nikdo nebydlí, probíhá
tam ale náboženství, setkání mládeže nebo organizační setkání před salesiánskými tábory,
protože v Kuklenu a okolí žije několik aktivních
animátorek.
Nám fara posloužila jako základna pro výlety
a místo k přespání. Jen co jsme vybalili, vyrážíme do hor na krátkou procházku k nejbližšímu klášteru svatých Kosmy a Damiána. Je
skutečně krásný a velký. Prý tu vyvěrá pramen
uzdravující od psychických neduhů. V okolí se
odehrál příběh, podle kterého byl natočen film

Kuklenští jsou na svůj klášter hrdí a každému
doporučí návštěvu. Kolik najdete ukazatelů ke
klášteru Kosmy a Damiána?
www.bulharsko.sdb.cz
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Kozí roh. Večer trávíme s animátorkou DamiPrý se tu připravovali mniši pro život na neanou v kavárně nedaleko kostela, kde pracuje. dalekém poutním místě Krstova gora, dnes toNa druhý den dopoledne dáváme sbohem mu tak už není. Výstavné poutní místo se sice
Kuklenu a vyrážíme k Bačkovskému klášteru. stále těší obdivu a návštěvám, z kláštera v leJedno ze dvojice nejznámějších duchovních sích zbylo několik základů a kostelík se jmény
center Bulharska je nedávno obnoveno, a vyrytými do malovaných zdí. Domek hlídače
navíc zde můžeme fotit. To nám ale nestačí, má už jen kamennou podezdívku, a tak se
proto vyrážíme pěšky dál do hor k léčivému v nejzazším bodě našeho putování necítíme
prameni a zaniklému klášteru, na Ajazmo. Pro- právě vesele.
cházíme spícím údolím bez sněhu protkaným
stopami lidské činnosti. Zarostlé stavby ubytoven pamatují lepší časy stejně jako koryto
horského potoka, jehož vodu teď odvádějí roury. Samotné Ajazmo je ale krásné tiché místo
s posezením a kaplí nad pramenem. Na chvíli
posedíme ve stínu mohutného stromu, než se
vydáme výše ke klášteru.

Krásné počasí naši náladu ale rychle vylepší.
A ještě něco. Po cestě z úzkých schodů ve
skalní stěně nám najednou v postupu brání
dveře. Nejsou zamčené, a my se tak ocitáme
v miniaturní průchozí kapličce zavěšené jako jiřiččí hnízdo asi dvacet metrů nad zemí.
Mnohem spokojeněji se vracíme zpět k autu a
"domů".
Josef a Petra Venclovi

Komunitní Vánoce
Jako každý rok, i letos oslavila komunita
štědrý večer o něco dříve, 23. prosince.
Přes svátky zůstali i letošní dobrovolníci a
dobrovolnice.

www.bulharsko.sdb.cz
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Zimní
radovánky
Posledních několik let se vždy v jednom z „našich“ měst
objeví kluziště. Letos bylo ve Staré Zagoře. Děti si brusle
pamatují z loňska, a tak po několika nejistých krocích jezdily
jako o závod. Menší byli v jednom kuse na zemi nebo se drželi
mantinelu. To jim ale nevzalo radost a zážitek.
Vánoční bruslení skončilo svačinou a mší svatou v kostele.

www.bulharsko.sdb.cz
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Společně do
nového roku
I letos jsme se sešli, abychom přivítali nový rok. Děti ze Staré
Zagory, ale také táborníci a účastníci animátorských kurzů před
koncem roku zavítali do Kazanlaku.
Hned první večer je čekala večerní orientační hra od otce Jaroslava. Do dalšího programu se zapojili hosté, skauti z Francie. Příchod nového roku jsme zahájili modlitbou a ohňostrojem.

www.bulharsko.sdb.cz
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Rok na stavbě

www.bulharsko.sdb.cz
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„Milí přátelé,
… dovolte mi zhodnotit
naši stavební činnost ve
Staré Zagoře v roce 2018:
Podařilo se nám připojit na městkou kanalizaci, což v našem
případě znamenalo 200 m kanalizace a to ve skále a uprostřed
silnice. Na kostele jsme dodělali rovnou část střechy a kolem celé
stavby okapy a hromosvody. V domě komunity se udělalo
podlahové topení, okna, vyzdilo se horní patro a začalo se
s omítkami. S těmi nám na jaře přijela pomoci brigáda ze Sebranic
a dalekého okolí…
V květnu nás navštívil P. Rupnik, který si přijel obhlédnout vnitřek
kostela a slíbil navrhnout projekt interiéru kostela, mozaiky a ikony…
Doufáme, že začátkem roku 2019 se začneme více věnovat
kostelu.
Ve škole se podařilo ve dvou patrech dokončit rozvody kabelů
a tak se mohlo začít s omítkami. Podařilo se dokončit kopuli zvonice
a vztyčit na ní kříž. V celém objektu jsou hotovy odpady a rozvod
vody chybí pouze v horním patře. Hydranty jsou již umístěny
v celém objektu. Začátkem listopadu přijel mistr z Lidečka, začali
jsme z polystyrénu vyřezávat složité části naší fasády. Hned potom
následovala, v tomto roce již druhá, brigáda ze Sebranic. Podařilo
se jí dostat část fasády pod lepidlo a na jaře, dá-li Pán, dostane tato
část již konečnou úpravu fasády.
Mezi další plány patří dokončit v příštím roce část pro komunitu
a pokusit se ji zkolaudovat do konce roku 2019. Na kostele a škole
by se mělo pokračovat na oknech, fasádě a dalších vnitřních
pracích.
Čeští dárci podpořili stavbu v uplynulém roce částkou
1 250 000 Kč + všechny vykonané stavební práce, materiály
a dopravu řemeslníků do Bulharska zajistili rovněž naši přátelé
z České republiky. Moc Vám všem děkujeme za Vaši pomoc
a ujišťujeme o našich modlitbách.
Za vděčné salesiány z Bulharska
P. Jiří Svoboda (redakčně upraveno)
www.bulharsko.sdb.cz
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Adoptuj misionáře
V projektu „Adoptuj misionáře“ můžete přispět k zajištění
základních životních nákladů misionářů a tak se stát jejich
blízkými spolupracovníky na Božím díle v Bulharsku, aniž byste
opustili svůj domov a zaměstnání.

Zjistěte více: https://www.sdb.cz/podporte-nas/adoptuj-misionare/
kontakt: fundraiser@sdb.cz

OBJEDNEJTE SI
Zpravodaj Salesiáni v Bulharsku objednáte na adrese fundraiser@sdb.cz,
nebo stáhnete na www.bulharsko.sdb.cz.
Vydávají Saleziani na Don Bosko Bulgaria, Zahari Kniazheski 71, 6000 Stara Zagora, tel.: 00359 0431
62115, 00359 885 453 614. sdbsz@mail.bg. č. ú.: 16844021/0100, s. s. 29.
Připravuje Martin Jílek, SDB. Texty posílejte na jilekmartin@seznam.cz.
Více informací naleznete na www.bulharsko.sdb.cz.
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