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Duben na stavbě
(s exkluzivním komentářem) s. 2

Milí čtenáři,
květnové číslo se Vám právě otevírá. Jestli Vás ještě nenapadlo, co by tak misionáři mohli dělat v karanténě, ještě teď si tu
otázku můžete položit. Není toho málo. Takže ačkoli jsme původně připravovali skromné číslo, nakonec se rozrostlo na téměř
standardní velikost.
Jak asi víte, komunita je nyní rozdělena. Část je v Bulharsku,
část ale stále v Čechách a těší se na návrat domů.
Příjemné čtení Vám přeje Redakce Bulharského zpravodaje.

Brandon a Markos v Česku
(rozhovor)
s. 4

VÝSTAVA BUDE!
Výstava fotografií z Bulharských misií se bude

Babča Slávka
a bojovný kohout

s. 6

salesiani.cz/bulharsko
Budou
tábory?

s. 7

konat v Jindřišské věži v Praze od 1. 7 do 31. 8.
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Více informací v příštím čísle Zpravodaje.

Duben na stavbě

Stavební aktivity na novém kostele, škole a domě

Kdo by neznal

Jessi

komunity během pandemie se nezmenšily, ba
naopak pokračují v plném proudu. Ve dvoře už mají

Bydlím na stavbě a hlídám
objekt nového kostela.

všechny tři stěny hotovou fasádu. Nyní děláme fasádu na kostele.

Každé ráno chodím k bráně vítat dělníky
a doprovázím je na pracovní místo. Když ale přijde
celá tlupa (hlavně salesiáni v sobotu), nevím koho
mám pozdravit dříve. Když kolem desáté přijde šéf
(o. Jiří), ukážu mu, kde kdo pracuje, aby je mohl
pochválit. Dalo mi velkou práci zapamatovat si,
kdy, kde, kdo obědvá a svačí. Zvládla jsem to, tak
se nedivte se, že jsem trochu při těle. Pomáhám tak
dělníkům, aby je při práci netlačilo plné břicho.

Každou sobotu celá komunita

dobrovolně přikládá ruku k dílu. Je to hezký prožitek
společné činnosti.
V domě komunity už jsou z velké části hotové
stropy, koupelny a téměř vše je již vybíleno i díky
Donborovi, který každý den vesele maluje. Nyní už
nás čeká pokládání plovoucích podlah na chodbách
a v pokojích pro spolubratry. Také už je hotové jedno
ze tří schodišť.

Donbor zkouší moji
inteligenci, hází mně
k jídlu všechno možné: kus oběda, banán nebo jen banánové slupky.
Já se však ošálit nedám a nechávám to bez povšimnutí - ať
si to uklidí sám!

salesiani.cz/bulharsko
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Práce běží na několika frontách najednou a ne-

Jsem žárlivá, nesnesla bych pohled na
šéfa, jak nějakému jinému dělníkovi
vybírá klíšťata. Všechny je chytám sama
do svého krásného kožichu a šéf pak řekne: „Ty jich
zas máš,“ a s velkou láskou a péčí je vybírá (letos
jsem jich chytila přes stovku). Je to úžasné. I když to
někdy bolí, držím se zticha. Jirka si ke mně zas rád
sedne. Byl celý den na stavbě jenom na dvou
nohách, a tak ho bolí víc než mě.

chápu, jak to Jirka dokáže s přehledem koordinovat. Někdy je na stavbě i dvacet dělníků
najednou. Je až k podivu, že se na stavbě nekrade.
Občas sice hledáme nějaký žebřík nebo kolečko, ale
pak se zase najdou. Bůh nám skutečně žehná a cítíme to každý den. Pracuje zde i několik chlapů
z místní romské machaly, a tak se budují vztahy do
budoucna. Vnímají, že to stavějí pro svoje děti či
vnoučata.
Kvůli pandemii sem nemohly přijet naplánované
brigády chlapů z Čech. Doufáme, že to brzy skončí
a budou moci přijet. Chlapi, buďte připraveni! Spěte s lopatami pod hlavou. Čekáme tu na vás.
Zatím jsme v nejistotě ohledně možnosti organizovat tábory. Tak pokud nebudou tábory pro
děti, bude jeden velký pracovní tábor na stavbě.

S otcem Martinem zas
rádi koukáme, jak pokračuje stavba, a on mě při
tom drbe za ušima; to mám ráda.

Hosty samozřejmě přijímáme.

Všechno pro Krista a Krista všem! Mar n
Neříkejte to Janče, ale dohání
mě k šílenství. Podupává přede
mnou a utíká, to by jí jeden
zakous, ale ona tomu říká hra. Bude mně
chybět, až odjede.

Po jediné Markétě mohu i skákat a nevadí jí to. Občas mě vezme
i do pro mě zakázané místnosti (jídelny). Přede dveřmi se několikrát
rozhlédnu, jestli nejde šéf a vklouznu dovnitř. Je hodná a občas mi
hodí něco dobrého.
Ostatní, jako je o. Jarda a o. Cvrček, jsou taky super, ale to by bylo ještě na dlouho...

salesiani.cz/bulharsko
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Brandon

Rozhovor s novými spolubratry v době jejich nuceného pobytu v České republice.
Museli opustit Bulharsko, protože jim skončil tříměsíční turistický pobyt. Zpáteční letenku do
Itálie, kterou měli koupenou na 18. března, však nemohli použít kvůli nově vzniklé situaci s koronavirem. V Itálii na bulharském velvyslanectví si totiž měli vyřídit víza pro další, dlouhodobý,
pobyt v Bulharsku. Poslední možný den, kdy byla možnost opustit Bulharsko, byla neděle 15.
března. Kam tedy letět? Do Čech, kde v Praze sídlí salesiánská provincie, ke které patří od roku
2019. V Praze Kobylisích se pro ně našlo místo.
Položili jsme jim několik otázek:
Slyšeli jsme, že jste opustili Bulharsko a žijete
v Čechách. Jak jste to prožívali?

Jak se vám v Čechách líbí? Umíte už něco
česky?

B.: Dostali jsme příležitost trochu více poznat rea
litu české salesiánské provincie a spolubratří. Ta
ké jsme prožili období karantény a opatření kolem
ní. Bylo pro nás také výzvou pochopit o trochu
více i Bulharsko. Je to čas pro modlitbu, pro studi
um bulharštiny a pro četbu vůbec.

B.: Velice krásná země. Má velice dlouhou histo
rii. Líbí se mi tu. Historie a také příroda.

M.: Jsem velice rád, že jsem se setkal se salesi
ánským charismatem v české podobě, protože je
to kořen salesiánů, kteří jsou v Bulharsku. Setkal
jsem se zde s mnoha dobrými spolubratry. Získali
jsme od nich mnoho dobrého. Pomohli nám,
abychom se cítili součástí provincie! Jako doma.

Na jaká místa jste se již podívali?

salesiani.cz/bulharsko

M.: Města i příroda jsou krásné. Češi, s kterými
jsme se setkali, se k nám chovali velice přátelsky.
Česky jsem se ale nenaučil.

B. + M.: Praha, Svatý Jan pod Skalou, Lysá nad
Labem a okolí, Rumburk, Teplice, Vidče v Besky
dech, Vlašim, Blaník, Znojmo a okolí.
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Čím se u nás zabýváte?
B.: Učíme se bulharsky. Pomáháme v některých
domácích pracích v komunitě. Také jsme pomá
hali při těžké práci během dokončování nové
vrátnice Salesiánského centra zde v Kobylisích.
Potom při zařizování kanceláří Sadby i přestě
hování dalších kanceláří.
M.: Zúčastnili jsme se setkání koadjutorů na Vidči
u Vsetína. Poslední víkend jsme prožili ve Znojmě
s bývalými dobrovolníky. Setkání vedli P. Pavel
Ženíšek  Gambi a Helenka Janíková. Prožili jsme
krásné chvíle spolu, při bohoslužbě, také na výle
tě i ve vinařském sklípku.

M.: Doufám, že se už brzy, velice brzy, vrátím do
Bulharska. Abych se naučil dobře jazyk a více se
zapojil do poslání, které tam máme. Tři měsíce,
které jsme tam prožili, byly velice intenzivní. Sku
tečně doba pro pochopení, že nás sem posílá
Bůh. Doufám, že se budu moci čím dál více zapo
jit do reality života v Bulharsku. Že budu pracovat
společně se spolubratry salesiány při hlásání Kris
tova evangelia. A také že budu víc a více přítelem
Bulharů i Romů.

Těšíte se do Bulharska? Jestli ano, na co se
těšíte nejvíce?
B.: Těším se až se do Bulharska vrátím. Těším
se, až budeme znovu s dětmi. Až budeme sdílet
zážitky se spolubratry. Také na další poznal dobře
Bulharsko jako takové i život v něm. Také se tě
ším na vzájemnou spolupráci se spolubratry v
pastorálním projektu. Těším se, že budu moci

Děkuji za rozhovor. Na závěr připomínám, že se
zde modlíme v bulharštině večerní chvály, překlá
dáme jejich části. Takže malá bulharská komunita
působí během karantény i v Čechách.

věnovat své schopnosti práci v místě svého
povolání.

salesiani.cz/bulharsko

Rozhovor vedl o. Petr Němec
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Babča Slavka a bojovný kohout
Žije v malé vesničce v Dalboki. Zvláště v těchto

počasí. Okamžitě chce, abych si sedla vedle ní.

dnech je sama. Syn odjel do Španělska vydělávat

Ukazuji jí rostlinky a Martin ji seznamuje s příběhem

peníze. A tak zůstává jen s fenkou Norou, slepicemi

ledničky.

a kohoutem. O. Martin k ní na vesnici jezdí a občas

Po chvilce se vydáváme na zarostlé políčko.

mě brává s sebou.

Abychom byli rychlejší, práci jsme si rozdělili: o. Mar-

Jednou za mnou přišel, že jede k babče a jestli ne-

tin okopává, já sázím a babča radí. Ještě zalít a jdeme

chci jet s ním pomoci mu s ledničkou. Sehnal ji po

umístit ledničku. Uvnitř si sedáme na kus řeči. Na

několika telefonátech u jednoho studenta, který letos

stolku si všímám uschlé kytičky, a tak ji jdu na dvorek

končí. Před cestou ještě vyplňujeme deklarace o pra-

vyměnit. Přede dveřmi pozdravím volně pobíhající

covní cestě (abychom mohli z uzavřeného města)
a vyjíždíme. Na okraji města stojí policie, předkládáme deklarace, občanky a bez problému můžeme
pokračovat v cestě. O kus dál potkáváme u silnice
prodavače sazenic; Martin neváhá a kupuje rajčata,
papriky a lilky.
Babča nás vítá. Sedí na lavičce a užívá si krásného

salesiani.cz/bulharsko
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Budou tábory?

slepice, které loudí o trochu vody. Dám jim vodu a zamířím k šeříku. „Fuj co to!“ leknu se a otočím. Za
mnou kohout, chystá se k dalšímu náletu na má
lýtka. Ubránit se dalším útokům je obtížné, odháním
ho, podupávám, on však je čím dál zuřivější. Zkouším
utíkat, ale marně - stíhá mě dál. O kus dál popadám
klacek a zkouším kohouta držet co možná nejdál od
sebe. Sleduje každý můj pohyb. Pokouším u toho
utrhnout alespoň 3 větvičky rozkvetlého šeříku a pak

Nevíme zda tábory v létě budou, ale musíme

rychle a přitom opatrně utíkám do domku, zavírám

být v každém případě připraveni. V sobotu 11. 4.

dveře a vydýchávám se. Tenhle boj jsem vyhrála jen

tedy proběhlo další plánování, tentokrát ovšem

tak tak.

online.
Animátoři, otcové a dobrovolky byli připraveni – mohlo se tedy začít.
Na středisku jsme se sešli jenom my
dobrovolky a otcové salesiáni. Něco se promítalo na plátno, něco se psalo na tabuli a vše natáčelo do facebookové skupiny. Ostatní vedoucí
byli doma a sledovali, připojovali se komentáři
a nápady. Otcové nám zazpívali a tím představili
hymnu tábora (píseň o koronaviru). Na odreagování jsme měli namalovat, jak jsme vypadali,
když nám byl jeden rok, a sdílet to s ostatními.
Během přednášek se otcové ptali se anonymních diváků a při obědě jsme se vyfotili a fotku opět sdíleli s ostatními. V průběhu
odpoledne jsme se rozdělili do tří skupin, aby
každá skupina plánovala svůj tábor.
Bylo to náročné, celý den sledovat časy a být
k dispozici přes počítačové spojení. Celé setkání

Při loučení si mě tam chce babča nechat, ale radši

jsme zakončili společnou online modlitbou,

jedu s Martinem. Však kdo ví, jestli by kohout příště

adorací a poděkováním všem za jakoukoliv

nevyhrál.

účast, pomoc i nápad.

Markéta Venclová

Markéta Venclová

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.
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