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63 / měsíčník
Dona Boska jsme společně oslavili v Kazanlaku.
S Boží pomocí chceme i nadále naplňovat i jeho heslo.

Milí čtenáři,
vítáme Vás u únorového čísla Bulharského zpravodaje, který spojuje odlehlá místa i čas. Slavnost Dona
Boska v Kazanlaku již proběhla a zprávu o ní naleznete na následujících stránkách. Také ale už klepe na
dveře postní doba a jestli ji prožíváte ve spojení s bulharskou misií, zbystřete.
Tradiční kasičky letos nahradí postní puzzle, nový způsob, jak se přidat ke stavbě školy a kostela.

Radost ze čtení a hraní Vám přeje redakce Bulharského zpravodaje
V postní době vás zveme ke skládání puzzle s obrázkem kostela a školy ve
Staré Zagoře. Puzzle je ve formátu A3 a má 260 dílků. Je ideální do rodin a
společenství.
Nabízíme např. hru, že organizátor během postní doby přiděluje jednotlivým
účastníkům skládankové dílky za vykonané skutky modlitby, postu nebo
almužny a ti je společně skládají, až vznikne celý obraz. Výrobní cena 1 ks
puzzle je 40,-Kč. Objednávejte u Kateřiny Cveklové na fundraiser@sdb.cz .
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Slavnost
Den D jsme začali, jak nejlíp jsme mohli, tedy mší
svatou v Kazanlaku. Kostel byl plný lidí a svou návštěvou
nás poctil dokonce i vladyka (východní biskup). Při
slavnostní mši sloužili naši zagorští ministranti, kteří už ví,
co a jak. Přestože to byla řeckokatolická mše, našel se i
prostor, abychom mši oživili písněmi, a tak se dotkli srdcí
nejen naší mládeže.
Po skončení liturgie nám bylo řečeno, abychom se
otočili čelem vzad, kde nás čekal bohatý program od
vystupujících, především od dětí a mládeže ze Staré
Zagory, Kalitinova a Kazanlaku. Vystoupili však i další:
Pěvecké uskupení z Kazanlaku, které nás ve svém
tradičním kroji obohatilo zpěvem lidových bulharských
písních. Letos poprvé se uskutečnilo taneční vystoupení
národní úrovně, úchvatné baletní číslo nám předvedlo trio
www.bulharsko.sdb.cz

2

Salesiáni v Bulharsku, 63/2018

Dona Boska
baletek ze státní opery ve Staré Zagoře. Dvě z nich, jedna
Američanka a druhá Kanaďanka, k nám chodí do kostela.
Od naší mládeže jsme se dočkali taktéž tanečního
vystoupení, tentokrát v podání chlapců tančících na
moderní hudbu. Mimo tanečních představení jsme měli i
hudební a divadelní vystoupení. Děti hrály na kytary,
zpívaly, a to i ve scénkách. V té první učil don Bosko děti
dělat hvězdy a ve druhé je chránil před osudy ulice a bral
je do své oratoře, kde se společně modlili a hráli si.
Po zhlédnutí všech vystoupení mi bylo jasné, že mezi
našimi mladými jsou mnohé talenty, či spíše, že každé
dítě má v sobě talent, který pomocí přístupu dona Boska
můžeme rozvíjet.
o. Mar n
www.bulharsko.sdb.cz
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Fotbalový
turnaj
S novým rokem jsme zahájili i fotbalovou
sezónu. Krátce před slavností Dona Boska se
nám v Zagoře podařilo zorganizovat turnaj tří
týmů. Letos se kromě kluků ze Zagory a
z Kalitinova zapojili do turnaje i fotbalisté
z Kazanlaku pod vedením Petra Cvrkala a
dobrovolníka Honzy. Každý tým hrál s každým
a nakonec se o první místo rozhodovalo mezi
Kalitinovem a Kazanlakem. Nakonec se
výhercem po úporném boji stali hráči
Kalitinova. Vzájemné zápasy byly vyrovnané a
tak se těšíme na další.
Díky patří Donborovi, který měl celou akci
na starosti.
o. Mar n
www.bulharsko.sdb.cz
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Bulharský návrat
Je to už nějaký pátek, co jsem se odstěhoval
z Bulharska.
Pravdou je, že se tam rád vracím, a to v jakoukoliv
roční dobu. Důkazem toho je má poslední návštěva
koncem ledna.
Důvodů k návštěvě mám vždy několik – navštívit
salesiány, kamarády a známé, podívat se na další
zajímavé místo této krásné země a samozřejmě zjistit,
co je nového. Pokaždé jsou cíle saturovány vrchovatě.
Tentokrát jsem strávil hodně času s lidmi v komunitě
salesiánů i mimo ni. Byl jsem se s Petrem Němcem
podívat na zimní – krásný a od turistů na chvíli
osvobozený – Nessebar a poprvé navštívil starodávné lázně
Aquae Calidae blízko Burgasu. Dopřál jsem si chuti domácí
rakije i červeného vína, ochutnal i v zimě výborný šopák a tarator
vlastnoručně vytvořený baj Orlinem. Po delší době jsem sloužil
východní liturgii, navštívil známé kluky v kazanlacké romské machale a
podíval se na stavbu nového domu komunity, kostela a střediska ve Staré
Zagoře.
U stavby a právě na těch děckách si člověk nejvíc uvědomí, jak čas letí.
Z puberťáků jsou po třech letech chlapi, kteří už do školy nechodí, zato se
starají o svoji ženu a většinou i o dítě.
Nemají to v životě jednoduché, ale nakonec – kdo má, že…?

Děkuji za možnost jezdit k vám jako domů a vyprošuji Boží milost
a požehnání pro vás všechny a všechny, se kterými pracujete.
o. Petr Kalas

OBJEDNEJTE SI
Zpravodaj Salesiáni v Bulharsku objednáte na adrese fundraiser@sdb.cz,
nebo stáhnete na www.bulharsko.sdb.cz.
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