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SALESIÁNI V BULHARSKU

Přestože ještě nemáme dostavěný kostel, zú-
častnili jsme se celosvětové akce Červená stře-
da. Jedná se o den modliteb za lidi 
pronásledované ve světě pro svoji víru. Na 
modlitbě se setkali farníci ze Staré Zagory 
i Kazanlaku  a společně se modlili křížovou ces-
tu za pronásledované křesťany. Díky červené 
barvě, do které se kostel zahalil, se o této akci 
dozvěděli i lidé ze Staré Zagory, kteří si všimli 
netradičního zabarvení věže kostela. Ptali se, co 
to znamená a otvíralo to prostor k dialogu.

Fanda Jeleček

72 / měsíčník prosinec 2019

ZPRAVODAJ ČESKÉ SALESIÁNSKÉ MISIE V BULHARSKU
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Milí přátelé,

jak již to bývá zvykem, koncem roku  se hlásíme 
z bulharské stavby kostela a  vzdělávacího středis-
ka.

Dům komunity

Díky třem brigádám z ČR je dokončena fasáda 
domu komunity. Jedna brigáda začala pracovat na 
dlažbách a izolaci balkonů a teras v domě komuni-
ty. V této části jsou již dokončené omítky, slabo 
a  silnoproudé rozvody a podařilo se již umístit 
první čtyři rekuperátory. Rozvod vody a kanalizace 
je hotov v celém objektu. 

Škola

V přízemí školy se dokončuje podlahové topení. 
Kromě kostela a vchodového traktu se podařilo 
dokončit okna na celém objektu. Finišuje se s roz-
vody silnoproudé elektřiny. Omítky jsou hotové již 
ve dvou podlažích.

Kostel

Tento rok se podařilo dokončit kopuli zvonice 
a vztyčit na ní kříž. Kostelová okna jsou přislíbena, 
a tak uvidíme, jestli se podaří je usadit do konce 
roku. Měli jsme několik setkání s P. Rupnikem a je-
ho architekty (Svěřili jsme jim liturgický prostor 
a  vnitřní výzdobu kostela). Zabývali jsme se 
vnitřkem kostela, a to technickým řešením 
akustiky na stropech a v kopuli, a také celkovým 

vzhledem vnitřku kostela. Nakonec jsme se 
s  P.  Petrem Cvrkalem rozjeli do Říma, kde jsme 
celkovou koncepci doladili. Chceme co nejdříve 
začít s realizací. Po podlahovém topení vyroste 
v  kostele lešení, které umožní zateplení kopule, 
přípravu elektrických rozvodů, omítek 
a  akustického stropu.  Dále se bude pracovat na 
podkladě pro mozaiky a  „stěnopisy“ (ikony 
malované na stěnách). Zbude ještě příprava iko-
nostasu a můžeme se snést k přízemní části koste-
la. Více toho asi v příštím roce nezvládneme.

V roce 2020 se chceme přestěhovat do dokon-
čené a zkolaudované komunitní části objektu. Mu-
síme tedy dokončit některé společné části celého 
objektu, jedná se o kotelnu, solární systém, výtah, 
požární čerpadla a celý protipožární systém. 
Jednáme s firmou o přípravě oplocení a hřiště 
v  zadní části objektu, a jestli to vyjde, začneme 
ještě v zimě. Dále je nutné řešit chodníky, osvět-
lení apod. 

Jak to vypadalo s finanční stránkou v tomto ro-
ce?  Celkově jsme proinvestovali 7  milionů korun 
z toho 3,1 milionu od dárců z ČR. K tomu je třeba 
přičíst všechny vykonané brigády a práce! Sr-
dečně Vám všem děkujeme za Vaši podporu a vy-
prošujeme Boží požehnání. Pěkné prožití zbytku 
adventu a radost a pokoj z narození našeho Pána 
přejí vděční salesiáni z Bulharska.

Ještě jednou díky! O. Jiří



3 Salesiáni v Bulharsku, 72/2019salesiani.cz/bulharsko

Dorazili jsme do Kazanlaku, kde postupně 
sjížděla děcka z okolí. Dohromady nás v pátek 
bylo asi 25. V pátek byla přednáška o svatých 
a  v  sobotu pokračovala hra se stejným tématem. 
Chopila jsem se foťáku a pronásledovala jednu ze 
čtyř skupinek. Na různých stanovištích si děcka 
vyzkoušela své znalosti a dovednosti. Po mši 
a  obědě jsme vyrazili do nedaleké vesnice na 
procházku. Po návratu bylo málo času na fotbal, 
protože o. Donbor měl připravené bingo 
o hodnotné ceny. A to ještě účastníci připravovali 
scénky a my měly za úkol přípravu programu do 
přestávek. Zmiňované bingo na téma světců je 
hodně napínavé. Představte si, že se se usilovně 
modlíte k Janě z Arku, aby už byla vytažena 
z klobouku.

Člověk by řekl, že dobrovolnice jsou tu 
k  ničemu. Pramálo rozumí, ještě hůře vysvětlují 
hry. Teda nemůžu to zobecňovat, na mou hru ani 

nedošlo, tolik důvěry mi nebylo dáno. Za to 
Markéta excelovala. V meziprogramu měla hru 
Pexeso se zvířátky a slavila velký úspěch. Český 
výklad doprovázený mimikou je plně postačil.

Až teď mě napadá, proč jsem si tady připadala 
tak zbytečná. Možná proto, že jsem celou dobu 
byla s malou holčičkou Dani a obě jsme si 
připadaly pro okolí neviditelné. Ale právě to, je 
možná moment, který určuje mé místo. Být 
s  nimi, protože v tom jedeme společně, nejen 
samy. Najednou je tu důvod ke sdílení. Jsme na 
jedné lodi společně se svými hendikepy, svou 
maličkostí a příjmáme se navzájem, takové, jaké 
jsme.

V neděli po mši jsme shlédli fotky z tohoto 
setkání a šli uklízet. Děcka byla šikovná, 
poslouchala a postupně odjížděla s rodiči.

Jana Pustějovská

Potáborové
setkání
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Farnost ve Staré Zagoře slaví již 120 let. Jestli 
tedy máte chvilku, rád bych Vás krátce s historiií 
naší farnosti seznámil.

První katoličtí kněží přišli do Staré Zagory 
8. prosince 1899. Nebyli to diecézní kněží, ale mi-
sionáři polského řádu Vazkresenců. Během 
jejich působení zde žili dva až tři Vazkresenci. Zde 
v Zagoře rozvíjeli řeckokatolickou farnost do roku 
1928, kdy zde vlivem silného zemětřesení spadl 
kostel. Otcové se ale nevzdali a postavili nový 
kostel i s budovou malého semináře. Za 
dvanáct let zde vystudovalo 5 bulharských kněží 
– vazkresenců, což na bulharské poměry není vů-
bec málo. Jednoho z těchto kněží jsem poznal 
osobně v roce 2000 v Burgasu.

Během komunismu sem kněží dojížděli spora-
dicky. Teprve v roce 1994 sem na krátkou dobu 
přišel jeden polský kněz. Po jeho odsunu na jiné 
místo jsme se v roce 1995 začali o farnost ve Staré 

Zagoře starat my, salesiáni. Přes deset let jsme 
sem dojížděli z nedalekého Kazanlaku. V roce 
2008 začala nová etapa, jelikož se sem tři z nás 
nastěhovali. No a to ostatní už předpokládám 
znáte.

V rámci oslav jsme vydali knihu o historii naší 
farnosti. Jedna paní tři roky zdarma dávala do-
hromady dostupné informace o historii, až z toho 
vznikla kniha. Pokud umíte bulharsky, rádi vám 
knihu věnujeme. Představili jsme ji za hojné 
účasti i před novináři v místní knihovně.

o. Mar n

Farní
výročí

Hudební doprovod slavnostní chvíle.
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Dosedla na židli, rozhlédla jsem se kolem sebe a zarazila 
se. Mezi evropskými dobrovolníky byli čtyři Afričané! :o

Zadání jedné hry jsme dostali každá skupina jiné (ang-
licky) a já nebyla s Janou. Turek Salčuk se ptal, jestli to po-
třebuji přeložit. K mému překvapení však místo Jany 
zavolal Maročana Abdula. Jak mi to může překládat Afri-
čan? Spad ten Turek z višně - jestli u nich rostou? Abdul při-
šel, podal mi chytrý telefon s již opsaným textem 
v překladači, cílový jazyk změnil na češtinu, a mně stačilo 
si to jen přečíst :)

Druhý den jsme měli vypracovat pre-
zentaci svého projektu. Namalovaly 
jsme dobře známou oratoř 4 v 1, jako 
cenu za Dona Boska. Během prezentací 
ostatních se kromě závisti mě vlastní 
zmocnila i nervozita, protože prezen-
tovat cokoli mojí krkolomnou angličti-
nou bude pro tyhle lidi asi zážitek. 
Dobrovolníci byli z hodně odlišných or-
ganizací. Některé měly v projektu na-
příklad obnovu venkova.

Nesplněný sen

Dobrovolnice v Sofii

Chtěla jsem si splnit sen a mít fotku jenom s černo-
chy. Dodala jsem si odvahy a poprosila Janu o pomoc. 
Všichni čtyři souhlasili. Než ale přišel poslední, všichni 
ostatní zanechali úklidu a přidávali se k nám. Nikdo 
nedbal na Janin slabý hlásek, že chceme jenom Černý 
kontinent. Všichni se přidávali.

A tak teď mám asi 50 fotek, a ani jedna není čistě s 
černochy. Jsem šťastná, to co jsem vyvolala, jen zna-
menalo jediné, že nám je spolu opravdu moc dobře 
a příjemně.

Prezentujeme

Nezkrácené dopisy našich dobrovolnic naleznete na stránkách www.adopcenablizko.cz
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Druhý
víkend

animátorů

Oslovilo mě, jak organizátoři vyvážili 
duchovní a zábavnou stránku programu. 
Vždyť život není jen zábava, je v něm 
také Bůh. Jsem ráda, že jsem se toho 
mohla tolik naučit, třeba jak vycházet 
s dětmi, nebo že se celé setkání odehrálo 
ve vzájemném přátelství.

Hry a další program byly skvěle 
zorganizované, jenom se mi nelíbilo, že 
jsme neměli tolik času na odpočinek. 
Připravený program nás opravdu 
vyčerpal. Tak nějak je to ale i v životě. 
Není to však záminka ke stížnostem, 
naopak bychom Bohu měli za tyto dny 
děkovat.

Budoucí animátorka Dani

S otcem Donborem jsem měla na starost úvodní 
scénku do sobotní hry. Donbor je hlavička a výstup per-
fektně vymyslel tak, aby moje role byla jednoduchá. 
Hrála jsem sebe - českou turistku v Bulharsku, která 
(stále) neumí bulharsky. Donbor hrál Bulhara, cyklistu 
na koloběžce, který prozměnu neumí česky. Když jsme 
se potkali, ptala jsem se ho na cestu, byla jsem i una-
vená, hladová, možná i nemocná (už si to nepamatuji). 
Donbor mi nabídl, že půjdou prozkoumat okolí a já 
mezi tím si můžu zadarmo odpočinout a najíst 

Konec listopadu patřil animátorům z nejmladšího bě-
hu E. Víkend byl z velké části věnován Donu Boskovi a je-
ho pedagogice. Máme radost, že mezi účastníky 
i  organizátory máme několik „našich dětí“ ze Staré
Zagory. 

►
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OBJEDNEJTE SI
Zpravodaj Salesiáni v Bulharsku objednáte na adrese fundraiser@sdb.cz,
nebo stáhnete na http://bulharsko.salesiani.cz. 
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se. To byla nabídka jako z pohádky. Nezavá-
hala jsem a mimo scénář odvětila „úžas“! Všichni 
zkameněli a Donbor se tvářil vražedně. Jediný 
Vesko ví, že to slovo bulharsky znamená opak 
toho, co jsem chtěla říci. To byla pro všechny 
úleva, hlavně pro Donbora.

Děcka se vydala na cestu, plnila různé úkoly 
tím, že fotila a natáčela na své mobily a posílala 
je nám vedoucím.  My jsme jim odpovídali, kam 
se mají vydat dál. Promočení deštěm, ale přesto 
nadšení a plni smíchu se večer vrátili účastníci 
zpátky. Nadšeně si navzájem začali sdělovat zá-
žitky a na plátno jsme jim promítali jejich fotky 
a  videa. Po večeři jsme si promítli krásný 
křesťanský film Zázraky z nebe, který nás dojal.

V neděli pak proběhlo zadání nových domá-
cích úkolů, úklid a hodnocení. Krásný víkend 
jsme zakončili společným obědem.

Markéta Venclová

Zástupci účastníků také pogratulovali 
k sedmdesátinám otci Petrovi..

Nejmladší 
dobrovolník

„Tohle dělám nor-
málně sám, ale když je 
táta někdy doma a ne-
má co dělat, aspoň ho 
trochu zaměstnám.“

►


