SALESIÁNI V BULHARSKU
ZPRAVODAJ ČESKÉ SALESIÁNSKÉ MISIE V BULHARSKU
červenec 2019

68 / měsíčník

ZAŽIJTE BULHARSKÉ MISIE

V ČECHÁCH
24. srpna, Boskovice

Turnaj v malé kopané

na podporu misií v Bulharsku
zúčastní se i Cvrček se svým týmem
31. srpna, Hostýn

Povolání – misionář

Pouť rodin k Panně Marii Svatohostýnské
stánek bulharských misií
bulharsko.salesiani.cz
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Svatební tradice:
Koruny patří k východnímu
svatebnímu obřadu, ale
společné rozkrajování dortu
známe i u nás.

Po dvouleté přípravě vstoupili do svátostného manželství Stojan
a Julia. Julia byla zároveň pokřtěná a svátost křtu přijal i jejich
nejmladší syn Mitko a neteř Dany. Novomanžele jsme požádali
o rozhovor.

Třetí svatba
Kde jste se seznámili?

Jaké je vaše zaměstnání?

S: Seznámili jsme se v protestantské církvi, kam
jsme oba chodili. Když mi bylo 23 let, řekl mi
pastor, že na shromáždění chodí i jedno chudé
děvče, a že by bylo ode mě pěkné se s ní ska
marádit, protože na tom není zrovna nejlíp.

J: Já žehlím v jedné firmě.
S: Já jsem hlídač na stavbě nové školy a kostela.
J: Ne jenom to, ty jsi pracovník otce Jiřího. (smích)
S: I zedník, zkrátka, co se tam najde.

Nějak jsme si padli do oka a poznávali jsme se
dál. Tak dva tři týdny jsme spolu chodili a pak se
vzali.

Myslíte si, že můžete být příkladem pro další
rodiny tady v Machale? Není tu přeci tolik rodin
jako je ta vaše. Dost rodin je rozpadlých a rodi
če se nestarají tak jako vy…

J: Mně bylo 14 let, když jsme se poznali.
A proč církevní sňatek po tolika letech, co už
spolu žijete?

J: Ano. Nemůžeme je proměnit, ale můžeme jim
být vzorem. Je to těžké, protože Romové tady
nemají rádi katolickou církev. Někdy nás lidi tady
nechápou. Možná se někdo změní, to závisí na
člověku. My mluvíme s přáteli o salesiánech,
říkáme jim ať tam pošlou taky svoje děti. Nabízí
me jim svůj názor, oni si to přeberou sami. Asi

J: Před Bohem je to dobré, taky pro rodinu, ta
křesťanská víra. Máme civilní sňatek, to je jako
před lidmi. A před Bohem jsme chtěli mít taky.
Ten civilní je na papíře a ten církevní před Bo
hem. Je to potřeba, být jedno před Bohem, až
odejdeme na onen svět.

bulharsko.salesiani.cz
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Potřeby k východnímu svatebnímu obřadu.

Křest malého Mitka.
Anna K. má u salesiánů
mimo zaměstnání také
roli „univerzální kmotry“.

jsme první rodina tady v Machale, co si udělala
církevní sňatek. Žije tady asi 30 tisíc lidí.

S: To, že jsme si dávali své ano před Bohem. Nej
víc mě překvapilo to, že mě žena políbila
v kostele před lidmi. (smích)

Co vás překvapilo, co pro vás bylo nejsilnější,
během církevního obřadu?

Co bylo pro vás nejtěžší během přípravy na
křest a svatbu?

J: Nejvíc mě zaujaly korunky, které nám dali na
hlavu (Pozn.: Při řeckokatolickém nebo
pravoslavném obřadu dostávají novomanželé
koruny). Pocit to byl krásný, nikdy na to nezapo
menu.

S: Pamatovat si slib.
J: Ano. (smích)

Rozhovor vedla Slávka Sychrová

Novokřtěnka Dani.
bulharsko.salesiani.cz
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Putovní hry
Letos se konal první ročník putovních her ve
Staré Zagoře. Děti za normálních okolností
docházejí na program do salesiánského centra,
teď ale hry dorazily k nim. Jejich cílem bylo dát
lidem a dětem na vědomí, co tu salesiáni pro
děti nabízejí. Většinu příprav měl na starosti
Otec Donbor, který je z Indie a už tu nějakou tu
dobu působí. Potom jsme naložili všechny herní
potřeby do auta a vyrazili na vybrané místo.
Tam po krátkém vysvětlení a vyjasnění pravidel
započaly hry. Některé starší děti při hrách
pomáhájí. Byli bychom rádi, kdyby nám jako
animátoři pomáhaly s organizací i nadále.
U jednoho z těchto večerních putování s hrami
se třeba děti na závěr učily modlitbu „Otče náš“,
kterou během her postupně po splnění
jednotlivých stanovišť tvořily z částí textu.
bulharsko.salesiani.cz
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Ještě se stalo

Na dětech bylo vidět nadšení a radost,
které jim hry přinášely. Často je sledovali i
rodiče či další přihlížející. „Škola hrou“, jak
by to nějak možná označil náš Ámos
Komenský. Doufám, že se na základě těchto
různých
večerních
her
počet
dětí
přicházejích na denní program a doučování
zdesetinásobí a bude i v nejchudších
oblastech machaly více radosti a lásky.
letní dobrovolník Ondřej Škvařil

K odměňování vzorných studentů na konci
školního roku letos patřila i návštěva divadla.
Menší děti zhlédly představení O zajíčkovi
Petrovi, mládežníci byli na baletu s prvky
moderního tance. „Naši“ romští mladí, kteří
mají umění „v krvi“, byli z obou představení
nadšeni.

bulharským
dobrovolníkům,
Bývalým
manželům Petře a Josefovi Venclovým se
v květnu narodila první dcera. 15. června
byla pokřtěna.
Dostala bulharské jméno: Damiána.
bulharsko.salesiani.cz
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České ručičky
Stavba opět pokročila. Tentokrát díky obětavým
brigádníkům z Čech, kteří přijeli mezi 16. a 22. červnem.
U nás se občas říká: "Dře jako Bulhar". Co se říká
v Bulharsku?

bulharsko.salesiani.cz
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Fotbal

před prázdninami

V Kazanlaku proti sobě nastoupily týmy
místních škol.

Starozagorci hostili turnaj salesiánských
týmů Kalitinova, Kazanlaku
a právě Staré Zagory.

OBJEDNEJTE SI
Zpravodaj Salesiáni v Bulharsku objednáte na adrese fundraiser@sdb.cz,
nebo stáhnete na http://bulharsko.salesiani.cz.
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