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Animátoři

Kromě přednášek a besed naši milí 
animátoři řítili buginy! Se záměrným 
překlepem, protože si to valili přes les - 
neles, kopec - nekopec. Buginy nebyly 
žádná tintítka, kola měly pořádná. Jak 
jim to šlo, můžete sami zhodnotit na 
snímcích.

Jana Pustějovská
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Po setkání kněží naší východní diecéze v Kazan-
laku, jsme měli možnost přivítat našeho pana bis-
kupa při nedělní mši svaté. Oslavovali jsme 120 
let vzniku naší starozagorské farnosti. Pan bis-
kup mons. Christo okomentoval různá období, 
kterými prošla naše farnost, poděkoval autorům 
knihy o naší farnosti. kniha se dále představila 
farnosti při „počerpce“ a byla možnost ji komen-
tovat a zadávat dotazy. Pan biskup pochválil naše 

děti, jak pěkně zpívaly a odpovídaly při mši svaté. 
Jako vždy byla s  panem biskupem příjemná, ro-
dinná a  radostná atmosféra, která vyjadřovala i 
naší vděčnost, že zde můžeme působit.

O. Jiří

Po své návštěvě Bulharska papež František 
učinil velkorysé gesto tím, že povýšil Sofijskou 
exarchii na Eparchii sv. Jana XXIII. Sofijská 
apoštolská exarchie vznikla právě díky kardinálu 
Roncallimu (papeži Janu XXIII.) v roce 1926.

V rámci oslav byla 7. prosince odsloužena 
slavnostní liturgie, které předsedal mons. 
Christo Projkov za přítomnosti kardinála 
Leonarda Sandriho, prefekta pro východní 
církve, Anselma Pekorariho, apoštolského 
nuncia v Bulharsku, místních a zahraničních 
biskupů a kněží. 

Velkým překvapením byla i účast bulharského 
prezidenta a jiných státníků na bohoslužbě. 
Prezident zatím naši katedrálu nikdy nenavštívil.

V naší diecézi slouží kromě biskupa 15 kněží 
(z  toho 6 salesiánů) ve 14 farnostech. Také zde 
působí okolo 20 řeholnic ze tří řeholních 
společenství. Mužské řády: Asumpcionisté, 
Vazkresenci, Karmelitáni a Salesiáni. Ženské 
řády: Eucharistýnky, Karmelitky a Oblátky.

O. Donbor

Prosinec v diecézi a 
ve farnosti

Nedělní návštěva

... vzpomínáte?
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Jednou za měsíc se sjede celá komunita, aby 
oslavila výročí všech členů, kteří budou mít 
ten měsíc narozeniny. Tentokrát bylo co slavit. 
Po dva víkendy slavil o. Petr Němec své krásné 
sedmdesátiny. Přijeli mu popřát nejen jeho 
spolubratři z Čech, ale otočil se tu i o. Jaromír 
z Říma a mnoho dalších.

Při mši svaté děkoval za  svůj život spolu 
s  kazanlackými i zagorskými farníky. Po obřa-
dech se promítaly fotky nejen z jeho jeho půso-
bení zde, ale i z jeho útlého dětství. Dopředu 
o  tom však neměl ani ponětí. Dostal do ruky 
mikrofon, a  stále nevěděl, co má komentovat. 
Bylo krásné ho sledovat, jak napjatě čeká, co si 
pro něho komunita připravila.

Pak to začalo. Pomalu se na plátně začala ob-
jevovat černobílá fotografie s jeho sourozenci. 
Už nevím kolik mu na ní bylo, ale byl to ma-
ličký kluk. A teď bych Vám přála vidět Petra - 
nejde to ani popsat - jeho krásné rozpaky. Zata-
jil se mu dech, zapomněl mluvit bulharsky 
a v češtině koktavě komentoval, ‚to není možné 
kde jste k tomu přišli,‘ nebo ‚tu taky máte?‘ ‚vž-

dyť ani nevím, že ta fotka existuje…‘ (ale bylo 
by lepší to slyšet a třeba i vidět). Salesiáni mají 
prsty všude a není pro ně problém sehnat i ne-
sehnatelné.

Večer jsme pak s komunitou oslavili nejen 
Petrovy, ale i Donborovy a moje narozeniny, 
a  to ve velkém stylu. Večeře vyvrcholila flam-
bovanými palačinkami se zmrzlinou od mi-
stra Františka, který měl celý večer tak trochu 
v  režií se svým skvělým týmem. Pak se roze-
znělo šest kytar. Na koho se kytara nedostala, 
zpíval nebo tancoval s Jeníčkem.

Bůh dal otci Petrovi krásný život, o který se 
dělí s ostatními. Je to skromný člověk, pro kaž-
dého má úsměv, pochopení, povzbuzení 
a  dokáže přiložit i ruku k dílu. Je to člověk na 
pravém místě. Pracovat v blízkosti Petra je ra-
dost.

Děkuji Ti za krásné chvíle strávené s tebou 
a  za to, že jsi tu stále pro nás (komunitu, Bul-
harsko atd.).

Markéta Venclová

Díky za život
čili Slavíme narozeniny
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V pátek před Vánoci byl připravený slavnostnější 
oběd. Po něm přišel děda Koleda a poděkoval za-
městnancům za jejich trpělivost a nasazení v ne 
vždy lehké práci. Za básničku nebo písničku je pak 
ještě podaroval dárkovou taškou.

V sobotu dopoledne jsme s děvčaty zdobily sál 
a  chystalo se občerstvení na odpoledne. Po 
společném obědě se k nám přidali kluci a vánoční 
zábava mohla začít. Soutěžilo se, hrály se hry, tan-
covalo se a bylo veselo. Nakonec přišel za dětmi 
děda koleda se Sněženkou a obdarovali děti malý-
mi plyšáky a bublifuky.

Do Kalitinova za dětmi jsme se vypravili na Štěd-
rý den. Sedli jsme si do kruhu k betlémku, zpívali 
koledy a napjatě čekali na příchod dědy Koledy. 
Když přišel, zazpívaly děti i jemu a on jim dal malé 
dárečky. Při našem odjezdu šťastné děti zůstaly 
před oratoří, hrály si s dárečky a foukaly bubliny.

Markéta Venclová

Vánoční besídka a děda Koleda

Tady v Bulharsku spojili Mikuláše 
s Ježíškem a vyšel jim z toho
děda Koleda se Sněženkou ...



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

Jak už jsme vás 
informovali, od září 2019 patří 
do naší komunity dva noví mi-
sionáři. Do Bulharska ale přijeli 
až těsně před Vánoci. Jsou jimi 
koadjutor Markos z  Argentiny 
a student Brandon z Guate-
maly. Brandon má vystu-
dovanou filosofii, a jelikož mu 
vypršelo 6  let od prvních slibů, 
23.  prosince skládal do rukou 
provinciála Petra Vaculíka sliby 
na další rok. Poté jsme 
společně i s naším provinciá-
lem slavili Vánoce.

Noví spolubratři jsou pro nás 
velkou posilou a přejeme jim, 
aby se jim tady líbilo a  brzy se 
naučili bulharsky.

O. Mar n

Jako každý rok i tentokrát jsme 
26. prosince slavili poutní slavnost 

svatého Josefa, patrona našeho kostela. Proč 
26. prosince? Zrovna tento den je podle vý-
chodního kalendáře svatému Josefu zasvěcen. 
Den oslav patrona farnosti je vždy příležitostí 
být spolu jako farnost.

Po mši svaté, které předsedal o. Jaroslav ze 
Staré Zagory, byl společný oběd a po něm se 
nám představili naší noví spolubratři. Od 

Brandona jsme se dozvěděli zajímavé věci 
o  historii Guatemaly, o jeho rodině a  o  půso-
bení salesiánů v této zemi. Marcos, samozřej-
mě kromě jiného, představil dvě významné 
osobnosti Argentiny, a to papeže Františka 
a fotbalistu Messiho.

Krásné odpoledne jsme potom zakončili 
slavnostním požehnáním a farníci se rozešli 
spokojení do svých domovů.

O. Petr C.

Fotbal

Nové tváře bulharské komunity

Brandon Marcos

Sport: Jihoamerický dra  a kalitinovské góly

28. prosince se utkala Stará Zagora 
s  Kalitinovem. Zápas byl očekáván s netrpělivostí. 
Podmínkou účasti na zápase byla pravidelná školní 
docházka a účast na doučování.

Celý zápas byl skvělou možností udělat dětem 
radost, vychovávat je hrou a nenásilnou formou je 
vést k odpovědnosti i za malé věci. 

Vyhrálo Kalitinovo. 
O. Donbor
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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.

Tak a to je z minulého roku všechno. Lednové 

události již píše čas a jak to vypadá, nebude 

o  ně nouze. Začneme novoročním setkáním, 

v průběhu měsíce navážeme např. na rozehraný 

turnaj Dona Boska, jehož slavností lednové 

události vyvrcholí.

Dovolte tedy i nám se na Vás těšit na 

stránkách Bulharského zpravodaje.

Vaše redakce

Mikuláš zde v Bulharsku obyčejně 
nechodí, ale za mnou a Janou přijel. Byli 
s  Andělem už od pohledu vtipní. Škoda, že to 
nikdo nenatáčel. Žasla jsem, jakou tlustou knížku 
o nás měli. Dokonce s obrázky. Už od první 
chvíle, kdy jsme je viděly, jsme se musely smát. 
Když mluvili, padaly samé perly.

Když přišel čas na básničky, začala Janča (já 
jsem mluvit nemohla): „U lavice dítě stálo, z plna 
hrdla křičelo. Bodejž jsi jen trochu málo, ty 
cikáně ...“ ale Mikuláš ji zarazil, co zase má co 
s cikány.

A byla řada na mě, nebyla jsem stále schopna 
cokoliv říci, už mě bolelo z toho smíchu i břicho. 
Snažila jsem se uklidnit, ale to nešlo. Nakonec 
jsem začala zpívat aspoň Pec nám spadla, ale 
okamžitě mě přerušili:, „Co je to s vámi? Jedna 
má cosi s cikány a druhé spadla pec, když má 
venku mrznout.“

Nakonec se ale Anděl u Mikuláše přimluvil 
a  domů nás doprovázel smích a v ruce každá 
držela taštičku s ovocem a čokoládou.

Markéta Venclová

Anděl se za nás přimluvil


