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SALESIÁNI V BULHARSKU

73 / měsíčník únor 2020

ZPRAVODAJ ČESKÉ SALESIÁNSKÉ MISIE V BULHARSKU

Milí čtenáři,

jsme rádi, že s Vámi můžeme sdílet události minulých 
měsíců. Teď přišel na řadu leden. Je to zvláštní měsíc 
ohraničený dvěma důležitými tradičními událostmi, 
novoročním setkáním a slavností Dona Boska.

Jsme rádi, že se k nám vracíte stejně, jako se do zmí-
něných programů vrací minulí účastníci. Z malých 
diváků jsou účinkující, z některých účastníků zase ve-
doucí animátoři, jak to ukazují právě lednová setkání.

Příjemné chvíle nad stránkami Vám přeje redakce.

Novoroční setkání
s. 2

Slavnost Dona Boska
s. 4
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„Kde je novorozený židovský Král?“ 

ptali se tři králové. Účastníci novoročního 

setkání v Kazanlaku měli hledat novoro-

zeného Krále. Nejprve ho hledali ve 

městě, ale nenašli. Pouze dostali za úkol 

pro Něho připravit dárek. Každá skupina 

měla vyrobit zlato (dřevěnou krabičku), 

kadidlo (v lese hledaly smůlu z borovic) 

a  myrhu (vyráběly svíčku). Ostatní hry 

byly zaměřeny na hledání hvězdy, která 

by je zavedla na místo, kde se Spasitel na-

rodil. 

Součástí tohoto setkání byly i výlety na 

Tiulbeto a Buzludžu se sáňkováním. Veče-

Novoročn í
setkán í

(pokračování na další stránce)
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ry jsme strávili společně připraveným 

programem plným her a scének. Nový 

rok jsme po společné modlitbě oslavili 

již tradičně na kazanlackém náměstí 

tancem „choro“. Nechyběla ani témátka 

o hledání Krista v našem životě. 

Celé setkání vyvrcholilo společnou 

poutí, kdy jsme navštívili čtyři betlémy 

ve městech Rakovski a Plovdiv. Tam 

účastníci setkání zazpívali vánoční písně 

a nechali tam u nohou narozeného Krále 

vlastnoručně vyrobené dárky. 

Celé setkání proběhlo v Kazanlaku od 

29. prosince do 2. ledna. Počet účastní-

ků překročil číslo 30. Díky. 

O. Donbor Jyrwa, SDB

Užili  jsme  si  spoustu  zábavy  na 
silvestrovské  párty,  snědli  hromadu 
jídla,  které děti  připravovaly,  a  šli  se 
vytancovat na náměstí.  /jap

(pokračování)
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Je poslední týden před slavností a ve Staré 
Zagoře vrcholí přípravy. Děti z kroužku vaření 
pečou koláčky, linecké a další sladkosti. 
Dolaďuje se tanec, scénka, malují kulisy a cvičí 
se nová písnička „Don Bosko učitel a přítel.“

Markéta Venclová

Don Bosco

Nejistota na začátku díla...

... a radost, že se daří. Výtvarník na snímku 
není nikdo jiný než letošní představitel Dona 

Boska, Krasimir.

Подготовка за Дон Боско
Přeložíte nadpis?
под  pod (předložka)
пода  podlaha
подготовка  příprava
подготвявам  připravuji
готвя  vařím

31. 1.
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Celá slavnost začala mší svatou. Následo-

val pestrý program, který si připravili nejen 

naši svěřenci, ale i děti z ostatních farností. 

Mohli jsme tak vidět dívčí tanec a scénku „Sen 

Dona Boska“ v provedení dětí ze Zagory. Z Ra-

kovského si pro nás připravili také tanec 

a  scénku „O milosrdném Samaritánu“. Tance 

si připravili i  kazanlačtí, mohli jsme slyšet 

i novou písničku o Janu Boskovi, ale i známé 

písničky, zpívané dětmi ze Zagory a Sofie. Pro-

gramem nás provázel Donbor, který ho zpest-

řil rozhovorem s účinkujícími.

(pokračování na další stránce)

v Kazanlaku

Don Bosko (vlevo)

Vystoupení hostů (dolů)

Je po mši svaté a slavnost pokračuje. Účastníci 
udělali „čelem vzad“ a z předsíně vzniklo jeviště.

Kazanlacký breakdance (výše)

Milosrdný Samaritán
z Rakovského (vlevo)
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Krasimira se například zeptal, jak se cítil 
v roli Dona Boska:

Kras.: Dobře.

Don.: Staneš se farářem?

Kras.: Ano.

Don.: Prima, ode dneška se za tebe modlím.

Don. (na Chrisi, představitelku čerta): Jak se 
jmenuješ ty?

Čert: Lucifer.

Donbor: Jak se cítíš jako Lucifer?

Čert: Špatně.

Don.: Jak se jmenuješ ty? (Obrací se na Dani, 
která hrála anděla.)

Dani: Jsem Dani.

Don.: Ale jak se jmenuješ jako anděl?

Dani váhá ...

Čert: Přece Gabriel!

Don. (k andělovi): Kdybys ještě něco ne-
znala, zeptej se čerta.

Anděl a čert účinkovali vícekrát.

„Kdybyste nevěděli, ptejte se čerta.“

(pokračování)

Slunečné počasí  zvalo účastníky  ven a  jen podtrhlo atmosféru  svátečního dne. Nechyběli 
samozřejmě domácí, ale návštěvou nás poctil  i pan biskup Christo (na posledním snímku).
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ve Staré Zagoře

podívat i rodiče. Účinkovaly 

zde děti z Kazanlaku, staro-

zagorské machaly a Kaliti-

nova.

Markéta Venclová

... na jiné se už několik let 
chodí dívat rodiče.

Některé děti se ještě dívají...

V neděli jsme slavili ve 

Staré Zagoře. Program zde 

byl podobný, hosté však jen 

z blízkého okolí. Na vystou-

pení svých dětí se ale přišli 
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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, Markéta Venclová. Texty posílejte na zpravodaj@donboskobg.org.

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

Po prohraném zápase Stará 
Zagora – Kalitinovo se naši zagorští kluci 
dušovali, že budou trénovat. Každý týden 
a poctivě. Donbor na mě mrkal, že to jsou 
jen plané sliby. Teď tu řádí chřipková epi-
demie, ale až se všichni uzdraví, určitě to 
dodrží. Vy držte palce!

Jana Pustějovská

Dva lednové zápasy
Na Jordanov den, který připadá na 6. ledna, se 

na některých místech Bulharska hází do řeky kříž 
a otužilí mužové svlečení do půli těla se pro něj 
vrhají do ledové vody. Tu si opravdu užívají 
a  uprostřed proudu tancují jako vždy v kruhu 
choro.

Na leden nepřipadá mnoho programu, 
ale v lednu tohoto roku se konaly hned 
dvě fotbalové události, obě v rámci 
Turnaje Dona Boska a v obou případech je 
hostila hala ve Staré Zagoře.

Domácí ale štěstí neměli, 
z  úspěchu se radovali hos-

té, Kazanlak a Kalitinovo. 

Led(n)ová tradice
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Takový Jordanovden slavíme i u nás, jen u nás 
mají svátek Tři králové. Církev ale slaví totéž, 
slavnost Zjevení Páně, „Bogojavlenie“. /jap+jve

Nejmladší
dobrovolník

U salesiánů je vždycky dost 
práce, v zimních měsících na-
příklad se dřevem. Proto 
jsem rád, že přijíždějí i ochot-
ní pomocníci (na novoroční 
setkání)... /jej


