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My salesiáni jsme zorganizovali dva
autobusy s farníky z Kazanlaku a Staré
Zagory. Mládežníci z romské čtvrti byli
dobrovolníky během mše svaté v Sofii. Papež
nenadchl pouze katolíky, ale podle průzkumu
přes 50 procent Bulharů bylo rádo, že sem
papež František přijel. Římský biskup vyzdvihl
postavy sv. Cyrila a Metoděje jako patronů
jednoty křesťanů, protože v jejich době církev
nebyla rozdělená. Mohli by být mostem
Návštěva papeže Františka 5. a 6. května ještě
Východem a Západem. Doufáme, že tato
201 9 byla pro nás katolíky povzbuzením, mezi
návštěva
přinese své plody.
protože zde v Bulharsku tvoříme necelé jedno
procento. Celá návštěva měla motto „Mír na
zemi“ podle encykliky Pacem in terris sv. Jana
XXIII . Ten zde v Bulharsku působil jako
apoštolský nuncius v letech 1 925-1 934. Papež
František odsloužil mši sv. v Sofii na náměstí a
druhý den od něho ve městě Rakovski přijalo
první sv. přijímání přes 240 dětí.
www.bulharsko.sdb.cz
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symbol naděje
podání ruky
Abych byl upřímný, měl jsem z návštěvy
papeže Františka trochu strach. Důvodem bylo
vědomí, že papež, jakkoliv dobrým člověkem
je, je stále jenom obyčejný člověk, a navíc takový člověk, který se stále schází s nejmocnějšími lidmi na zemi.
Co by tak mohl říct mně, aby mi pomohl
v mojí službě? Co by mohl říct našim dětem,
pocházejícím z nejchudších čtvrtí celé Evropy?
Co může říct papež klukům a holkám, již musí
bojovat se ztrátou rodičů, s hladem, rasismem,
drogami a prostitucí?
A papež k těmto dětem přišel a kázal o lásce
a odpuštění. O tom, že Ježíši je jedno, odkud
jsme, jakou máme barvu, či jak hroznou věc
jsme provedli. On nás bude mít vždycky rád,
on nám vždycky odpustí, on je naše naděje...
www.bulharsko.sdb.cz

Když jsme po skončení mše s jedním romským klukem a ostatními mládežníky z celého
Bulharska volali, ať žije papež František, on
přišel k nám, stoupl si přímo před nás dva, a
podal nám ruku. To podání ruky bylo pro mě
symbolem naděje, která tu někdy až zoufale
chybí.
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Setkání
s papežem

Byla jsem na naše starší děti pyšná, když jsem je viděla na
velké obrazovce, jak drží deštníky kněžím. Největší radost
jsem pocítila, když ke mně přiběhl Vesko a celý šťastný mi
vyprávěl, že si s Františkem podal ruku a od této chvíle si ji
nebude mýt.
Na setkání s papežem Frantiskem mi bylo příjemně. Radoval jsem se, že ho můžu vidět.
Návštěva papeže pro mě
byla silná. Když se k nám
přiblížil po mši svaté, cítil
jsem vnitřní energii. Kdybych se mohl papeže na
něco zeptat, tak bych se ho
zeptal, jak se mám naučit
odpouštět druhým.
www.bulharsko.sdb.cz

4

Salesiáni v Bulharsku, 43/201 6

Všední radosti
Mezi historickými mezníky Bulharska neustal běžný program
doučování a her. 24. května proběhla také Bukviáda, program
k mezinárodnímu dni slovanského jazyka.

www.bulharsko.sdb.cz
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10*
29. května jsme v Mezinárodním středisku mládeže ve
Staré Zagoře oslavili 1 0 let
od založení nadace Don Bosko Bulgaria. Slavnosti se zúčastnily partnerské organizace jako Svět bez hranic,
Samaritáni, Misie křídla,
sdružení Etnosvět, Euro Training a další. Se všemi těmito
organizacemi jsme spolupracovali a každá z nich nás podporovala v našem poslání a činnosti.
Ředitel nadace Jaroslav Fogl se obrátil na
přítomné s poděkováním. Bylo to silné. Zástupci organizací měli možnost popřát nám.
Následovala prezentace naší činnosti, která
potěšila především ty, kteří si pamatují naše
začátky.
Štafetu převzala dobrovolnice Slávka. Ta

představila současné dobrovolníky a jejich
činnost a filosofii jejich práce a vztahů k dětem
a mládeži.
Zábavnou část programu zahájilo hudební
vystoupení našich dětí a mládežníků z machaly. Pod Jardovou taktovkou zazpívali zlidovělou písničku „Oblače le bialo“ (Modrý
obláčku). Celé setkání jsme zakončili krátkou
hrou, která hosty pobavila. Na památku si pak
hosté mohli odnést poznámkový bloček s myšlenkami
Dona Boska a nástěnné
hodiny s obrázkem Dona Boska, které vyráběla Desi s
dětmi.
Nakonec samozřejmě nechybělo občerstvení připravené naším týmem zaměstnanců. Svátek se vydařil.

OBJEDNEJTE SI
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