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SALESIÁNI V BULHARSKU
ZPRAVODAJ ČESKÉ SALESIÁNSKÉ MISIE V BULHARSKU

Milí čtenáři,

na první pohled je vidět, že zima je za námi. V Bulharsku nespíme, ale všechno běží v plném 
proudu. Ke dvěma běhům animátorů se přidalo dvouleté setkávání pro hledající mládež. Také 
jsme oslavili mezinárodní den mateřského jazyka. To všechno na Vás čeká v tomto čísle.

Příjemné čtení Vám přeje

redakce Bulharského zpravodaje

První výlety k vodě. Koprinka a Černé moře.

http://bulharsko.sdb.cz
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Den mateřského jazyka
Letos  jsme  21.  února  poprvé  slavili  ve  Staré 

Zagoře  světový  den  mateřského  jazyka.  Tento 
den byl vyhlášen před dvaceti lety. 

Slavnost  proběhla  díky  pohostinnosti 
mezinárodního  mládežnického  střediska. 
Během  programu  se  účastníci  dozvěděli 
zajímavosti o jazycích, zapojili se do her a čtení 
textů – prózy, poezie – a zpěvu písní v různých 
jazycích.  Nechyběly  ani  kulinářské  speciality 
z jednotlivých států. 

Sešli  jsme se z deseti států a  jednoho etnika. 
Nechyběli Američané,  Bulhaři,  Řekové,  Italové, 
Poláci,  Srbové,  Turci,  Maďar,  Češi,  Švýcaři 
a  „naše“  děti  z  romské  čtvrti,  se  kterými 
pracujeme. 

Cítili jsme se tam dobře. Je dobré, když člověk 
nežije ve své domovině, a zároveň má možnost 
a  prostor  se  vyjádřit  a  sdílet  ve  svém  jazyce 
a když může něco vyprávět o svém státě.

Jak  už  jsme  zmínili,  závěr  setkání  patřil 
ochutnávání různých specialit. Asi největší výběr 
byl  na  polském  stole,  nicméně  nezůstaly 
nepovšimnuty  ani  lahůdky  z  Bulharska,  Řecka, 
Maďarska a Čech. Jídlo vždy sbližuje a tak jsme 
se mohli vzájemně lépe poznat a snad odstranit 
i nějaké ty předsudky. 

Rozešli  jsme se s dobrým pocitem a s nadějí 
na příští 21. únor...

Mar�na Antonova Staneva
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Odkrýt povolání
V  tomto  studeném  období  jakoby  lehce  usínají  i  naše  srdce  a 

v  duši  se  objevují  podivné  otázky  –  Proč  bys  chodil  z  teplého 
pokojíčku v neděli do kostela? Myslíš, že v kostele Pán ohřeje tvé 
srdce a  tvou  rodinu  lépe? Co pro  tebe znamená, že  jsi  křesťan? 
Pamatuješ  si  každonedělní  požehnání  –  tichý,  ale  slavnostní  vý
znam toho momentu, který dáš Bohu? Nebo ti stačí vánoční dár
kování a velikonoční pomlázkování? 

Než mi odpovíš (pokud budeš chtít), ti povyprávím, co jsem zaži
la  já.  V  jednom  městečku  provoněném  růžemi  na  úpatí  Staré 
Planiny,  ano,  tam,  v  Kazanlaku  jsem měla možnost  zúčastnit  se 
setkání „Přijďte a uvidíte“, aby mladí mohli objevit svoji cestu.

Mottem jedné z přednášek bylo „Ty jsi Božím snem“. Zde jsme si 
mohli uvědomit, že každý z nás je krásnou duší, kterou Bůh hledá 

Od 22. do 24. února proběhlo v Kazanlaku první setkání pro hledající mládež od 17 let. 
Setkání  budou  celkem  čtyři  v  rozmezí  dvou  let.  Na  setkání  přijelo  15  zájemců  z  celého 
Bulharska.  Přednášky  se  netýkaly  pouze  duchovního  povolání,  ale  směřování  života  do 
budoucna. Organizace se ujalo šest řeholníků a řeholnic z různých řádů v Bulharsku. 

Začtěte se do příběhu jedné z účastnic, Iriny:
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a která chce najít své povolání a štěstí v tomto 
dynamickém světě, který je plný výzev.  Mladí 
se mohli seznámit s duchovním vedením, po
chopením  i  tajemstvím  povolání  přítomných 
řeholníků a řeholnic. 

Kromě modlitby  a mše  svaté  nás  obohatilo 
vzájemné  sdílení,  odpovědi  na  různé  otázky 
spojené  s  vírou  a  osobní  setkání  při  nočním 
bdění  před eucharistií. Tuto noc  jsem pocítila 
propojení  minulosti  s  přítomností  a  bu
doucností. Vidím babičku, maminku a sebe ja
ko dítě, jak chodíme každou neděli do kostela 
za každého počasí. Vidím, jak nás o Velikono
cích  Vzkříšený  shromažďuje  u  babičky  ve 
skromném  domečku.  Víra  a  důvěra  v  Boha 
jsou  jedním  svátkem,  který  se  nejprve  rodí 
v  nás,  nepopsatelný  a  tichý,  sdílený  s  nej
bližšími  v  radostném  šepotu  a  chvění.  Tuto 
noc  před  eucharistií  cítím,  že  kamkoliv  mě 
Pán  povolá,  On  bude  vždy  se  mnou  a  bude 
součástí mého života. 

Nyní s chvěním očekávám, že sdělíš i ty tvůj 
příběh. Každý z nás jsme Božím snem…

Irina
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Když  jsme  v  neděli  17.  února  přijeli  do 
Burgasu, naše první cesta vedla k moři. Tento 
výlet  byl  pro  děti,  které  minulý  měsíc  získaly 
nejvíce  bodů.  Počasí  bylo  krásné,  sluníčko 
svítilo,  dělali  jsme  si  fotky  a  hráli  jsme  si 
s pískem. Potom jsme si šli prohlédnout město. 
Po  Burgasu  jsme  navštívili  kostel  v  Malko 
Tarnovu u  tureckých hranic  a  po mši  sv.  jsme 
měli koncert pro  farníky – hráli  jsme na kytary 
a zpívali.

Slávka Sychrová

Přes  zimu  chodíme  s  dětmi  bruslit.  Na 
ledovou  plochu,  kterou máme  v  Zagoře,  je 
to kousek. Děti to baví, tančí a předhání se, 
kdo  bude  první.  Některé  už  bruslí  skvěle, 
jiné  se  teprve  učí.  Přestože  jsem  neuměla 
bruslit, šla jsem s nimi také na led. Nebyl to 
žádný  problém,  když  jsem  se  necítila  jistá, 
děti mě chytly  za  ruce a učily mě. Bruslení 
nás baví!  ssy

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

Burgas
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