SALESIÁNI V BULHARSKU
ZPRAVODAJ ČESKÉ SALESIÁNSKÉ MISIE V BULHARSKU
listopad 2019

71 / měsíčník

Jelečkovi na misi. Představení

s. 2

Milí čtenáři Bulharského zpravodaje,

Inspirace jak na úklid: S radostí

s. 3

je tu konečně listopadové číslo
letošního roku. Programy jedou
naplno, přibyly dokonce nové úkoly.
S jedním z nich nám nově pomáhají
Jelečkovi.

Animátoři
Další běh kurzu začal, pozor na jazyk!
Komunitní dovolená,
První fotbal
salesiani.cz/bulharsko

s. 4

Zveme Vás k postřehům letošních
dobrovolnic Markéty a Jany, které
snad mohou inspirovat i všední
pracovní dny.
Příjemné čtení Vám přeje
redakce Bulharského zpravodaje

s. 6
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JELEČKOVI

na misi

Jmenuji se
Jeníček a jsem
nejmladší misionář v Bulharsku. S maminkou a
tatínkem jsme se sem na konci záři přestěhovali z
Brna. Mým úkolem je rozveselovat ostatní, trénovat je v trpělivosti, toleranci a fandit klukům
při fotbale.

František Jeleček je v Bulharsku od října
letošního roku i s rodinou. Jeho hlavní pracovní
náplní je najít pravidelné dárce a sponzory
mezi Bulhary. Považujeme za důležité, aby dílo
nebylo financováno pouze ze zahraničí (včetně
ČR), ale aby za ně v co největší míře převzali
zodpovědnost i místní. Držíme Františkovi palce
a prosíme o modlitbu, aby se mu v Bulharsku
dařilo.
Kateřina Cveklová

Maminka Maruška se hlavně stará o mě a pomáhá mi objevovat nové a nové věci. Dle
možností pomáhá se vším, co je potřeba, a já
pracuji s ní.
Fanda, to je můj tatínek, tu má velký úkol. Pomáhá Salesiánům shánět peníze na stavbu školy
a kostela, pořád jezdí na výlety autem a říká tomu schůzky. Naštěstí mě i maminku občas vezme
s sebou a spojí to s výletem. Tak společně můžeme objevovat i krásy Bulharska.
Jeníček Jeleček

Vedle hlavních úkolů se účastní života farnosti.
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salesiani.cz/bulharsko

Jak na Úklid
Inspirace

pro

otravné

domácí

práce

Každou sobotu obdivuji, s jakým
nadšením holky pouštějí do úklidu našeho střediska.

V sobotu ráno začínáme katechezí pro
holky. O. Jaroslav si připraví krátký úryvek
z Bible a poté si o něm povídáme. Všem se
nám to moc líbí. Mně se líbí, jak Jarda umí
holky zaujmout svým povídáním. Po skončení si holky zatancují a Dani mně pomáhá
rozdělit úklid. Pokaždé obdivuji, jak se
holky bez reptání pustí do mytí našeho
střediska (společenská místnost, záchody,
koupelny, kostel atd.) Nikdy jim u toho nechybí dobrá nálada, zpívají si, vrtí se u toho
a smějou se.
Nedalo mě to a nahlédla jsem i do kuchyně. Kde se vaří pod vedením o. Jaroslava. Vonělo to krásně a ani zde nechyběla
radost.
Po společném veselém obědě odcházíme
k Machale, kde se k nám připojují kluci. Dále je už program až do večera společný.
Myslím si, že se máme od holek co učit –
taky uklízejte s radostí.
Markéta Venclová
salesiani.cz/bulharsko
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Animátoři

Odradily mě klikyháky
Večer jsem se ještě koukla, v kolik ráno začínáme, stálo tam: 7.00 събуждане,
7.30 Молитва, 8.00 Закуска, ... Nesnažila
jsem se to ani přečíst – stejně bych nerozuměla a ptát se nechtěla, abych si případně ostudu
neudělala, vždyť ráno uvidím.

a boj s bulharštinou
1. listopadu začal první běh animátorského kurzu. Vedle o. Petra Cvrkala se na něm ještě podílí

Stávala jsem v šest, abych stihla do sedmi připravit snídani a program v sedm mě neušel.

dobrovolnice Markéta, další salesiáni, několik řádových sester z celého Bulharska i pár animátorů -

Když se stále nic nedělo, nedalo mě to a
opatrně jsem se přece jen zeptala o. Petra N.
Teď ostuda přece jenom přišla a byla snad o to
větší. Petr se na mě nechápavě podíval a zeptal se jak jsem to přečetla, vždyť je to tam
jasně napsané. Šla jsem tedy s pravdou ven,
že mě odradily klikyháky.

absolventů. Zatímco přednášky probíhají v sále
pod domem, velká část programu se odehrává na
hřišti, ve městě nebo v parku nad městem.
V Bulharsku více než u nás přicházejí do kontaktu katolíci západního a východního obřadu.
Proto salesiáni, kteří zde slouží po

Kdybych si přeci jenom přečetla səbuždane,
tak by mi docvaklo, že je to budíček. Ale to už
bylo k půl osmé a snídaně byla už půl hodiny
připravená.

východním způsobu, animátorům o
východní spiritualitě také přednášejí.
salesiani.cz/bulharsko
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Nechybějí chvíle pro ztišení ...

V neděli byla mše, hodnocení
programu a úklid prostor. Po
obědě jsme se s týmem odebrali na poradu
dalšího víkendu. Dřív než jsme začali
plánovat, dozvěděli jsme se, jak děcka
ohodnotila tento víkend.

Co jsem si při tom uvědomila já:
a
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• já jsem abso
onusem
dokonce s b
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• teď jsem
cizího jazyka!

... pro společné promýšlení ...

Nechá pu , že vy
svět lení vých odní
lit urgi e ni koho neza
ujalo. Já jsem jí po
rozu m ěla i bez přek
la du … Ta k teď ne
ví m , jest li m ě ozář
il D uc h Svat ý nebo
Cv rček m lu vi l česky.
* Cagliero:
přípravný kurz pro dobrovolníky v misiích.

... nebo prověrku vlastních možností.
salesiani.cz/bulharsko
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Vyrážíme do krásného městečka Lovech. Zamáváme Vasilu Levskému – konečně vysoký
chlap a svaly má dokonce ze železa.
Navštívili jsme také muzeum, kde jsou vystaveny kroje a hrnce, ty zase obdivuje
hlavně Markéta. Srdíčko jsme si podložili
výborným obědem. Věděli jste o spojení
borůvkového dipu a smaženého taveného sýra? Delikatesa.

Komunitní dovolená

Nakoupily jsme typická bulharská keramika do výbavy. Na závěr jsme navštívili kostel a zapálili svíčky za všechny,
kteří se na nás myslí i za ty, kteří se
nás přimlouvají na věčnosti.

Jana Pustějovská
Odstartovala nová sezona Turnaje Dona
Boska. K prvnímu zápasu nastoupila
Stará Zagora proti Kazanlaku. Přestože
si starozagorší vybudovali náskok, na
konci se radovali domácí.
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.
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