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Milí čtenáři,

Stavba pokračuje

nové říjnové číslo, které právě čtete, sleduje
začátky nového školního roku. Některé věci se
nemění a je tomu dobře. Jsme rádi, že stavba
kostela a školy ve Staré Zagoře může pokračovat.
Zasloužila se o to další výprava pomocníků,
tentokrát v československém složení.
Naopak každoroční novinkou, na začátku
zahalenou do neznáma, je příjezd ročních
dobrovolnic. Starozagorský tým kněží a učitelek i
letos doplnily dvě roční dobrovolnice, Markéta a
Jana. Na stránkách 3 a 4 se Vám představí.
Zbývá ještě poděkovat i Vám za přízeň a
modlitby, jimiž nás provázíte. Příjemné čtení Vám
přeje
redakce Bulharského zpravodaje

Do Staré Zagory přijeli
pomocníci. Jak stavba
pokračuje?

s. 2

Dobrovolnice
s. 3
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Stavba
Milí přátelé, srdečně Vás všechny
zdravím ze stavby ve Staré Zagoře. Na
čem se pracuje a co se podařilo ukončit
v poslední době? Díky poslední zářijové
brigádě se ukončila fasáda na komunitě
a zaizolovaly se balkony a terasy.
Dokončují se okna a dveře na celém
objektu, čekají nás okna na kostele a
tuto zimu se chceme více věnovat
vnitřku kostela. Chtěli bychom během
zimy ukončit terénní práce na hřišti a
oplotit část pozemku. Uvnitř se
věnujeme dokončovacím pracím na
domu komunity – stropy, omítky,
obklady, zařízení kotelny, rekuperátory
apod. Díky Vám všem za podporu, vřelé
díky patří brigádníkům a také všem, kteří
se za toto dílo modlí.
Díky, Jirka Svoboda
salesiani.cz/bulharsko
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Zlaté bulharské
ručičky
Č
Jistotu domova, stabilní
zaměstnání a okruh
nejbližších vyměnily
za misie v cizí zemi a
dorozumívání neznámým
jazykem. Co vedlo
Markétu a Janu na
roční službu do
Bulharska a co se za
první měsíc už
naučily?

Jana

Markéta

Pocházím z malé pěkné vesničky Šedivec ve
Východních Čechách. Mám čtyři sourozence a
super rodiče, kterým za hodně vděčím. Děti mě
přitahovaly od mala, nejsem ale studijní typ.
Proto jsem se vyučila kuchařkou a sedm let vařila
ve školní jídelně. Také jsem na dvě hodiny týdně
docházela ke dvěma starým lidem pomáhat
v domácnosti.

Pocházím z Příboru, malého městečka na
severu Moravy. Je mi 30 let a mám bráchu a
ségru. Ráda cestuji (hlavně stopem), šiji (třeba
šaty), maluji (například obývák). Pracuji již
osmým rokem jako zubní technik. Mám ráda
svou práci, a hlavně svůj pracovní kolektiv.
Vycestovat jsem chtěla vždy, ale teď mám na
své pracovní místo nástupkyni, takže toho
musím využít! Ne fakt, jsem v tom věku, kdy cosi
okolo tiká, a stále více nahlas. Sestra s manželem
se rozhodli pro pěstounství, ale já manžela
nemám. Takže „adoptuju“ ne jedno, ale co nejvíc
dětí. Nejsem přece troškař. Nepojedu tam jen na
měsíc, ale rovnou na rok.
Jana Pustějovská

Petra (předchozí dobrovolnice, pozn. red.) se
mi jednou zmínila o Caglieru a o dobrovolnické
službě. Nadchlo mě to natolik, že jsem se do
měsíce přihlásila. Na poslední chvíli jsem chtěla
zůstat doma, ale rozjetý vlak už jsem zastavit
nedokázala.
Markéta Venclová
salesiani.cz/bulharsko
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Markéta: Vše pozoruji
Teď jsem v Bulharsku a je tu pěkně. Sice
si často postesknu po krásné české
přírodě, i po lidech, s kterými jsem trávila
svůj volný čas. Ale věřím, že zkušenosti se
mi jednou budou hodit a nebo budu mít
alespoň pěkné vzpomínky. Zatím se tu
stále rozhlížím a vše pozoruji.
Den nám začíná v 7:40 ranními
chválami a pak následuje mše. Po snídani
máme (od úterý do pátku) bulharštinu a
po
obědě
jdeme
do
Machaly
připomenout dětem doučování. Poté
následují hry nebo kroužky šití, vaření,
kreslení. A na byteček se vracíme mezi 18.
a 21. hodinou.
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Jana: Kde končí práce
Znáte úsloví: „dře jako Bulhar“? Protože nejsem
moc hravá, s dětmi bych raději pracovala. Romové
jsou v Bulharsku velkou menšinou a také naší
cílovou skupinou. Někdo se mi vysmál: „S Romy, a
pracovat? To asi moc nepůjde.“ Ale znáte tu
pohádku o Lotrandovi, který přislíbil svému otci,
že v životě nebude pracovat? Z čisté radosti z
poflakování pokácel celý les. Věřím, že kde je
velké nadšení a naděje, smazávají se i hranice
mezi prací a zábavou.
salesiani.cz/bulharsko
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Nový školní rok v Bulharsku
cesta k moři za odměnu.
zlatý slavík a dobrovolnice v Bulharsku
trh školních potřeb před začátkem roku

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