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SALESIÁNI V BULHARSKU
ZPRAVODAJ ČESKÉ SALESIÁNSKÉ MISIE V BULHARSKU

65 / měsíčník duben 2019

Nedávno nám shořel mikrobus, který 
jsme používali k rozvozu dětí. Díky Bohu 
i Vám za solidaritu, kterou jsme  díky 
Vaší podpoře zakusili. Na nákup nového 
mikrobusu se podařilo vybrat celkem 
250 311, Kč.

Další díky patří všem, kdo se zapojili 
do naší služby prostřednictvím kampaně 
Postní puzzle. Podařilo se vám postavit 
kostel se školou a modrým nebem?

Pokud jste postní skládání provázeli 
odříkáním, můžete jím přispět ke stavbě 
skutečného kostela se školou pro děti 
z machaly. Děku jeme !
č. ú.: 2500876091/2010, s. s.: 2902

Díky místo úvodu

Novinky ze stavby vnější i vnitřní. 
Proběhla další česká brigáda. 2-3

Sadba po bulharsku. V rámci 
chlapeckého zimního tábora. 4-5

Poznáte, kdo nosí tuhle módu? Aneb 
děvčata na táboře o Matce Tereze. 6

Za krásami měst nad Balkánem vyrazily 
děti za odměnu. 7

Nejbezpečnější animátorský víkend? 
Pod dohledem Červeného kříže. 8-9

Z obsahu
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První ikonostas
a další novinky na stavbě u Panny Marie Pomocnice
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Také  letos se podařilo od 17. do 24. března 

zorganizovat  brigádu  na  stavbě.  Přijelo  11 

dělníků  ze  Sebranicka,  Senetářova,  Kyjova  a 

dalších  krajů,  kteří  celý  týden  s  nasazením  a 

radostí  pracovali  do  úmoru.  Věříme,  že  jejich 

práce  přinese  plody  pro  spásu  mladých  zde 

v  Bulharsku.  Opět  se  během  týdne  vytvořila 

skvělá  parta.  Z  Kyjova  nám  poslali  přes  třicet 

litrů  různých  druhů  pálenky,  tak  bylo  z  čeho 

koštovat.  Podařilo  se  udělat  fasádu  na  jedné 

stěně  ze  dvora.  Pokračovalo  se  s  izolačními 

pracemi, začaly se obkládat koupelny a tak dí

lo opět poskočilo. Děkujeme všem, kteří se na 

brigádě  podíleli  a  těšíme  se  na  další  bandu, 

aby  nám  pomohla  dopít  tu  pálenku.  Srdečné 

Pán Bůh zaplať.

o. Mar�n

Dárky 
z Česka
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Kluci farmaří
Při  různých  rozhovorech  s  dětmi  jsme  zjistili,  že 

děti nevědí, jak se pěstuje zelenina, které druhy se 
sejí a které se musí jednotlivě sázet. Proto jsme se 
letos  rozhodli  zorganizovat  tábor  „FARMÁŘ“. 
Chlapci  si  měli  vyzkoušet  přímo  na  zahradě,  jak 
sázet  či  zasévat  různou  zeleninu  a  jak  pracovat 
s nářadím.
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Tábor  začal  v  Kazanlaku  a  druhý  den 

jsme  jeli  do  vesničky  Bozduganovo.  Tam 

jsme  sázeli  brambory,  česnek,  červenou  a 

bílou cibuli, okurky a dýně. Celkem nás bylo 

osm  dětí,  dva  dobrovolníci  a  ještě  dva  po

mocníci.

Samozřejmě  jsme  hráli  i  různé  hry  spo

jené  se  zahradničením.  Neděli  jsme  začali 

mší  svatou  a  odpoledne  patřilo  nedaleké 

přehradě Koprinka. Do Zagory jsme se vrá

tili až kolem 18. hodiny.

o. Donbor

Milko zápasí s dospělou 
motykou. Fotografie výborně 
ukazují, s jakým nasazením se 

chlapci vrhli do práce.
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Tábornice lásky

V  březnu  jsme  měli  zimní  tábor 

pro holky. V Kazanlaku jsme strávili 

víkend  plný  her  i  modliteb.  Celým 

setkáním  nás  provázela matka Te

reza, která nás učila  lásce k bližním. 

V  sobotu  jsme  tak  s  její  pomocí  vyrobili  ná

ramky  a  náušnice  a  prodali  je.  Z  výtěžku 

jsme  pak  nakoupili  suroviny,  z  kterých  jsme 

uvařili  jídlo  nejen  pro  nás,  ale  i  pro  jednu 

paní,  která  to  měla  v  životě  těžké. 

Ještě,  než  jsme  se  s  matkou  Te

rezou rozloučili, zanechala nám své 

poselství  ve  formě  citátů  ukrytých 

po městě. Po nedělním výletě jsme se 

vrátili do svých domovů, abychom naplnili je

jí  poselství  a  snažili  se  o  světový mír.  Totiž 

milovali své rodiny.

Slávka Sychrová
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10.  březen  byl  dnem,  kdy  jsme  vyrazili 

s  dětmi  do  Veliko  Tarnova  a  Gabrova.  Jeli 

s  námi  Gančo,  Arif,  Monika,  Rebeka,  Chrisi, 

Atanas  a  Dani.  Nejprve  jsme  se  podívali  na 

vrch  Carevec,  kde  jsme  si  asi  dvě  hodiny 

prohlíželi  park  a  muzeum.  Poté  jsme  jeli  do 

Arbanasi,  což  je  známá  čtvrť  hned  vedle 

Tarnova,  kde  jsou  velice  starodávné  kostely. 

Tam  jsme  s  dětmi  hráli  různé  hry.  Z  Tarnova 

jsme  se  odebrali  do  Gabrova,  kde  jsme  si 

prohlédli centrum města a pak jsme si hráli na 

jednom  místním  hřišti.  Zde  jsme  i  povečeřeli. 

Mohli  jsme  tak  prožít  krásný  den,  a  to  i  díky 

vydařenému počasí.

Janoš Gergeli Toth (dobrovolník z Maďarska)

Výlet na Carevec
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Toto  setkání  bylo  velice  hezké,  naučili  jsme 

se mnoho nového. Tento kurz jsme absolvovali 

i  s  druhou  skupinou  animátorů,  kteří  jsou 

starší, takže bylo o zábavu postaráno. 

Na  tomto  pro  nás  třetím  setkání  jsme  se 

naučili,  jak  pomáhat  lidem  v  nouzi,  poněvadž 

jsme  se  učili  jak  zvládnout  první  pomoc.  Učili 

jsme  se  obvazovat  zlomeniny,  obraženiny  a 

jiné pohmožděniny. Nebo co máme dělat, když 

se  nám  něco  dostane  do  oka  anebo  jak 

postupovat  při  včelím  či  vosím  štípnutí  na 

našich táborech. Co a jak dělat, když se někdo 

pořádně  praští,  nebo  tě  uštkne  jedovatý  had, 

co podniknout  s  nenasytným klíštětem a  ještě 

spousta  užitečných  rad.  Podle mě  to  všechny 

zajímalo a jsem přesvědčená, že tyto rady nám 

Animátoři
zachraňují
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budou  užitečné  nejen  na  táboře,  ale 

i v každodenním životě. 

Po všech přednáškách jsme měli možnost to, 

co  jsme  slyšeli,  si  prakticky  vyzkoušet 

s  pomocí  instruktorů  Bulharského  červeného 

kříže. Když někdo udělal chybu,  instruktoři mu 

vysvětlili,  jak  se  to  dělá  správně.  Večer  patřil 

velice  zajímavé  hře,  která  se  hrála  ve městě. 

I  tam  jsme  museli  pomáhat  lidem,  kteří  měli 

nějaké  zdravotní  potíže.  V  neděli  nás  čekalo 
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OBJEDNEJTE SI

obvyklé  hodnocení  setkání.  Měli  jsme  napsat 

tři  kladné a  tři  záporné věci,  které  jsme prožili 

během  víkendu.  To  je  důležité  pro 

organizátory,  aby  zjistili,  jak  to  zvládli 

zorganizovat. 

Toto  setkání  bylo  velice  zajímavé  a  plné 

emocí.  Nakonec  je  vždy  nejtěžší  se  rozloučit 

po  takovém  hezkém  víkendu.  Mám  radost 

z  toho,  že  jsme  mohli  být  společně  na  tomto 

setkání. 

Katerina Stančeva, účastnice
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