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Milí přátelé,

tak, jako v České republice, i v Bulharsku ko-
ronavirové ledy tají rychle a jsme za to 
vděční. Téměř odpadlo maskování, které zů-
stává jen v obchodech. Během května jsme ta-
ké obnovili nedělní mše svaté. Lidé se vracejí 
pomalu, ale je třeba to respektovat. 

Máme radost i z toho, že od června může-
me znovu otevřít dveře našeho střediska 
mládeže. Už se nám po našich „pi-
tomcích“ (pitomec v bulharštině 
znamená chovanec) stýskalo, i když jsme 
se s většinou z nich snažili udržovat kontakt 
 během pandemie. 

Dozvěděli jsme se, že se mohou organizovat 
letní tábory, tak uvidíme, zda se rodiče nebu-
dou bát poslat své ratolesti, aby s námi prožily 
společný týden. 

Naši misionáři Brandon a Markos jsou stále 
v  Praze a čekají na vyřízení dokumentů. Petr 
Němec se jim poctivě věnuje. 

Pokud by měl někdo ze čtenářů zájem přijet 
do Bulharska na návštěvu, tak jste zváni. Rádi 
vás uvidíme. 

A závěrem vás zveme na výstavu fotografií 
z  Bulharských misií, která bude k vidění od 
1.  července do 31. srpna v Jindřišské věži 
v  Praze. S Jardou Foglem, novým salesián-
ským delegátem pro misie, se budete moci se-
tkat na slavnostní vernisáži 1. července od 18 
h. Prosíme o potvrzení vaší účasti e-mailem na 
fundraiser@sdb.cz. 

Prosíme o modlitby a modlíme se za vás. 
o. Mar n

Trpělivě čekáme na návrat k našemu poslání...

Poslední místa 
exkluzivně pro čtenáře 
Bulharského zpravodaje
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Otec Martin za mnou přišel, že odpoledne jede 
pozdravit děcka a jestli s ním nechci jet. Proč ne? 
Tak jsem jela.

Děti nás vítaly jako vždycky plné radosti a po-
máhaly nám vystoupit z auta. Setkání probíhalo 
bez roušek.

Usídlili jsme se venku před střediskem. Kdo 
chtěl, vzal si kytaru, míč, hoverboard a s ostatními 
jsem vyráběla flowersticky. Starší pomáhali 
mladším a kdo měl hotovo, vystřídal se s někým, 
kdo si dosud hrál. Ke konci velcí zmizeli a já tam 
zůstala sama s malými. Každý chtěl, abych mu po-
máhala, já měla jen dvě ruce, a děcka byla netrpě-
livá.

Z Kalitinova jsem se vracela spokojená a una-
vená. Dětí přišlo opravdu hodně a my odjížděli až 
kolem půl deváté.

Markéta Venclová

Oživlé Kalitinovo
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Na začátku května jsme letěli do Bulharska. 
Nově bylo možné vzít s sebou rodinné pří-
slušníky, a tak jsme koupili letenky všichni.

Na letišti v Praze bylo pusto a prázdno, jen ob-
čas prošla nějaká paní uklízečka. Paní na přepáž-
ce mi řekla, že jsou zde jen kvůli našemu letu do 
Bulharska a že nikdo jiný nelétá. Kapitán letadla 
nás pozval, ať se po přistání dojdeme podívat do 
kabiny. Tak jsme měli zážitek oba, Jéňa i tatínek.

V Sofii na letišti jsme chvilku mrzli v autobuse u 
letadla, a pak nám u vstupu na letiště měřili 
hned ve dveřích teplotu na těch zmrzlých čelech. 
Komu naměřili více jak 20 °C, měl problém. 
Hned za dveřmi čekali kosmonauti (alespoň ob-
leky měli, jako by se všichni chystali na Měsíc). 

Sepsali jsme dokumenty a dostali 5 hodin opuš-
ťák, během kterého jsme se měli přesunout do 
Kazanlaku do 14denní karantény.

Začala nám karanténa.
Ráno přijel pan policista, co nás měl na sta-

rosti. I přes to, že jsme v Sofii vyplnili spoustu 
papírů, neměl naše telefony a Jeníček měl podle 
něj asi 90 roků. „Pojď ven a nepanikař,“ povídá 
příslušník, a tak jsme u auta sepsali další papíry. 
Nakonec nám řekl, že kdybychom něco potře-
bovali, ať se ozveme. Přijel by naštípat dřevo?

Pozitivní zprávou je, že mezi Bulharskem a ČR 
lze nyní cestovat bez karantény, a tak už se na 
vás na všechny těšíme. Přijeďte!

Fran šek Jeleček

Jelečkovi s Pánem Bohem v Bulharsku
i v karanténě

Liturgie za nejpřísnějších opatření.



Duchovní cvičení ...
... na dálku
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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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Začátek května se nese ve znamení oslav sv. 
Jiří. Jeho svátek připadá na 6. května. Je to 
státní svátek, přestože sv. Jiří není bulharský 
světec. Tradičně se v Bulharsku peče jehně 
a schází se celá rodina. Letos to bohužel v mnoha 
případech nebylo možné. My jsme ale přese 
všechno slavili. Dostali jsme beránka, a tak jsme 
ho upekli a slavili našeho Jirku, aby mu šla 
stavba od ruky. Kéž nám sv. Jiří vyprošuje sílu 
k boji proti zlu. 

o. Mar n

Karanténa nás postavila před nové otázky: Co 
naplánovaná duchovní cvičení, která měla být od 
17. do 23. května? Budou či nebudou? A co kaza-
tel, kterým měl být slovenský spolubratr p. Peter 
Ondrej (zvaný Pegas), ředitel postnoviciátu? Jak 
ho dostaneme do Bulharska, když jsou zavřené 
hranice? A co spolubratři – Petr Němec, Brandon 
a Markos, kteří uvízli kvůli koronaviru v Čechách?

Zkusit to online? Nakonec do toho Pegas šel, 
takže se část komunity na týden přesunula do 
malebné bulharské vesničky Malčika a druhá 
část do Rumburku. Kromě duchovní stravy za-
koušeli pohostinnost místních komunit. Hlavním 
tématem duchovních cvičení byl prorok Jonáš a 
díky novým technologiím jsme znovu prožili 
společenství celé komunity při duchovních cvi-
čeních. 

o. Petr C.

Duchovní cvičení ...

... na dálku

Svatý Jiří
a drobečky ze stavby


