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SALESIÁNI V BULHARSKU
ZPRAVODAJ ČESKÉ SALESIÁNSKÉ MISIE V BULHARSKU

69 / měsíčník srpen  září 2019

s. 2 Konec roku a výlety

s. 3 Pracovní a putovní tábor

s. 4, 5 Tábory pro bulharské děti

s. 6, 7 Romské tábory

s. 8 „Puťák“

s. 8. BoscoCup

Z obsahu Milí čtenáři Bulharského zpravodaje

vítáme  Vás  po  prázdninách,  ke  kterým  se 
dnešní číslo ještě vrací. Tentokrát obrázky jasně 
zvítězily  nad  texty,  proto  nechte  mluvit  je. 
K  „přečtení“  navíc můžeme  pozvat  i  ty,  kterým 
písmenka  ještě  nic  neříkají,  nebo už  jsou  příliš 
malá.

Vraťte  se  s  námi  do  času  letních  táborů,  ale 
(na  poslední  stránce)  také  netradičně  do 
českých  Boskovic,  kde  byla  založena  nová 
tradice. Děkujeme všem, kteří  se  jí  zúčastnili  a 
přejeme příjemné čtení.

Redakce Bulharského zpravodaje
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Letní cesty

Ukončení 
roku

Tak začal prázdninový 

program  výlety. Zatímco 

starší děti navštívily Sli

ven a vystoupily na 

Modré kameny, mladší 

děti pokořily stoupání 

na historický vrch 

Šipka.

Paní  učitelky,  Rosi 
a Anna, se na konec 
školního  roku  těšily 
možná  stejně  jako 
děti.

Tradičním vyvrcholením bylo společné setkání 
a  vyhodnocení  roku.  Hlavním  bodem  bylo 
oceňování jednotlivých dětí, které si za celoroční 
práci odnesly věcné ceny i diplomy za dosažené 
úspěchy.

Vysvědčení  ještě  nerozdáváme,  výkony 
jednotlivých  dětí  se  mezi  sebou  poměřovat 
nedají.  Přejeme  jim,  aby  jejich  nadšení 
nepolevidlo  ani  v  začínajícím  novém  školním 
roce. jve

Nejmladší český 

salesiánský misionář v Bul

harsku slavnostně vstoupil do 5. dekády.

Vyprošujeme mu moudrost Ducha Svatého 

a lásku ke všem, hlavně dětem a mladým, 

jimž zasvětil život.

40' o. Jaroslava
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Pracovní a
putovní tábor
Aby  nebylo  letních  aktivit  málo,  uspořádali  jsme 

novinku.  Z  nápadu  animárota  Veska  se  uskutečnil 
putovní tábor, který navštívil několik farností.
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Chlapecký tábor

Po výborné zkušenosti z minulého roku, i letos proběhly oba 
tábory  pro  bulharské  děti  na  horské  chatě  Morulej  asi  30 
kilometrů  od  Staré  Zagory.  Lesy  Sredné  gory  nejsou  tak 
turisticky  navštěvované,  proto  jsou  ideální  pro  hlučnou  a 
veselou bandu ze všech koutů.

Na chlapeckém turnusu měli podíl také dva vedoucí. Letní 
dobrovolník Ondra přijel už v průběhu června, a stihl tak i jiné 
aktivity.  Díky  pilné  přípravě  také  hovořil  skvěle  bulharsky. 
Romský  animátor  Vesko  se  letos  poprvé  zapojil  jako 
organizátor.
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Dívčí tábor

Poznáte, za koho se tábornice převlékly?
Ne, Křemílek a Vochomůrka to nejsou.

Léto  se  převléklo  do  růžové,  všimli  jste  si?  Alespoň  na  těchto 
stránkách  je  tomu  tak.  Duchovní  podpora  kazanlackých  otců  Petrů  a 
svěží nápady letních dobrovolnic stojí vždycky za to.
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Romské
tábory

Chlapecký  i divčí romský tá
bor  letos  hostila  severobul
harská vesnice Malčika.

Děti naplno využily možností 
nabízených  okolím  kostela, 
ale  navštívily  i  nedaleké 
Krušunské vodopády.
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Ze Staré Zagory k vodopádu
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OBJEDNEJTE SI
Zpravodaj Salesiáni v Bulharsku objednáte na adrese fundraiser@sdb.cz,
nebo stáhnete na http://bulharsko.salesiani.cz. 

Vydávají Saleziani na Don Bosko Bulgaria, Zahari Kniazheski 71, 6000 Stara Zagora, 
tel.: 00359 0431 62115, 00359 885 453 614. sdbsz@mail.bg. č. ú.: 16844021/0100, s. s. 29.

Připravují: Martin Jílek, SDB. Texty posílejte na zpravodaj@donboskobg.org.

Více informací naleznete na http://bulharsko.salesiani.cz.

BoscoCup

Konec bulharského salesiánského roku na horách a na Moravě

Pochod

Fotografické  ohlédnutí  za  prvním  ročníkem 
benefičního fotbalového utkání. Článek najde
te na stránkách

http://bulharsko.salesiani.cz

Mládež v létě 
vyrazila na putování 

Starou  planinou.  Příroda 
odměnila  krásnými  výhle
dy každého poutníka.


