
„V hodině smrti budeme sklízet z toho, co jsme v životě zaseli, protože na konci 
života se sklízí ovoce dobrých skutků. Jedině ono je pravým bohatstvím,  
které nám zajistí místo v nebi.“ 

Don Bosco

ADOPTUJ 
MISIONÁŘE

P. Jiří Svoboda, SDB

Kněz ve farnosti Stará Zagora. Neúnavný budovatel jak při opravách 
budov, tak i  v  pastoraci. O. Jiří je ekonomem komunity a  hlavním 
zodpovědným za stavbu komunitního centra s kostelem a školou.

P. Martin Jílek, SDB
Věnuje se nejchudším dětem ze „slumů“ na periferii Staré Zagory 
a jejich rodinám. Vede skupinku mladých ve vesnici Kalitinovo. Slou-
ží ve farnosti ve Staré Zagoře. Zodpovídá za PR salesiánských misií 
v rámci Bulharska. A také šéfuje vydávání Bulharského zpravodaje. 

P. Jarda Fogl, SDB 
Věnuje se nejchudším dětem ze „slumů“ na periferii Staré Zagory 
a jejich rodinám. Pochází z Litomyšle a je z misionářů nejmladší. Na 
dotaz, jaké je jeho motto, nám odpověděl: „Už od dob mého novi-
ciátu mám motto ‚Proč? Protože Tě (tě) miluji.‘ To je směrem k Bohu 
i k lidem, ale také to často slyším od Boha, který mi to opakuje.“

P. Petr Němec, SDB
Kněz ve farnosti Kazanlak. Petr je sice už v důchodu, ale to nezna-
mená, že odešel ze služby. Pomáhá s animátorskými kurzy i s letními 
tábory. Je jedním z otců zakladatelů naší misie v Bulharsku. Obětavý, 
skromný a  všudypřítomný. Vždy pohotový k  pomoci druhým. Ro-
dem Čech – jménem Němec – srdcem Bulhar.

P. Petr Cvrkal, SDB 
Kněz v Kazanlaku, ředitel komunity. Vede také kurzy animátorů pro 
mladé z celého Bulharska, duchovně doprovází, věnuje se chlapcům 
z internátu, spoluorganizuje tábory pro děti. Říká se mu Cvrček a je 
pověstný svým smyslem pro humor.

MISIONÁŘI 
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PŘÍBĚH
Vypráví P. Petr Němec: „Přišel se třeba na nás podívat hoch, Isus se jmenoval. Bydlel předtím u nás 
na internátě a navštěvoval v Kazanlaku střední školu zemědělsko-technologickou. I když neudělal 
maturitu z jednoho předmětu, začal hned po dokončení školy pracovat v Kazanlaku v továrně na 
kabely a poté ve Staré Zagoře ve firmě na gumová těsnění k autům. Řekl: ‚Kdybych vás před devíti 
lety ve Staré Zagoře nepoznal, nechodil do vašeho Střediska, nebyl u vás na internátě a nechodil 
do školy, dopadl bych jako ti, co dnes v 17 ti letech mají dítě, nebo jsou ženatí a školy nedokončili.‘   
Je to milé a radostné svědectví, kapka v moři, která však potvrzuje, že náš život zde má smysl.“

PROČ BULHARSKO A CO SE TAM DĚLÁ? 
První čeští salesiáni přišli do Bulharska v roce 1994 na přání Svatého otce Jana Pavla II. Své 
působení začali v Kazanlaku, kde kromě farní pastorace pomáhali sociálně slabým rodinám. 
V roce 2008 vzniklo další dílo ve Staré Zagoře, jehož hlavním posláním je pomoc romské 
menšině. Dnes je v Bulharsku celkem 6 salesiánských misionářů ve dvou komunitách. 

Hlavní oblasti služby
•  Volnočasové aktivity pro děti ze sociálně slabých rodin: kroužky, doučování, katecheze, 

víkendové a prázdninové akce
• Internát pro chudé chlapce se studijními předpoklady
• Animátorské kurzy pro mládež z celého Bulharska
• Stavba kostela a školy, nového centra, které poskytne zázemí pro práci s chudými Romy 

i Bulhary

ROZHOVOR S P. PETREM CVRKALEM, SDB
Proč ses rozhodl stát se misionářem? 
Mé povolání být misionářem se zrodi-
lo v  noviciátě, když mě během jedné mše 
oslovila slova žalmu: „Jděte do celého svě-
ta a hlásejte evangelium“. Byl to pro mě tak 
silný zážitek, že od té doby jsem měl v srdci 
rozhodnutí nabídnout se kongregaci jako 
misionář.

KOLIK TO STOJÍ

Náklady na roční mzdu 1 misionáře
200 000 Kč

Misionáři byli jakožto kněží zaměstnaní na biskupství. Po odluce církve od státu byli postupně 

propuštěni. Nyní je zaměstnává Salesiánská provincie Praha.

Hledáme partnery, které nadchla misijní tématika, a třeba si sami kdysi přáli jet do misií. Staňte 

se misionářem tím, že nám pomůžete uhradit náklady na roční plat konkrétního misionáře.

ADOPTUJ MISIONÁŘE
Výše ročního daru Co uhradí

Generální partner
100 000 Kč Pololetní mzdu

Hlavní partner
50 000 Kč Čtvrtletní mzdu

Partner

16 700 Kč Měsíční mzdu

Jak dlouho už jsi v Bulharsku?
V Bulharsku žiji dohromady 13 let. Byl jsem 
zde jako bohoslovec na dvojroční praxi a po 
ukončení studií jsem přišel do Bulharska jako 
novokněz. V roce 2013 jsem na tři roky pře-
rušil svoji přítomnost v Bulharsku a vrátil se 
do České republiky, kde jsem byl delegátem 
pro formaci.

Co je na misionářském poslání pro  
Tebe nejtěžší? 
Mé slabosti, které mi brání větší trpělivosti 
a lásce, naplno se dávat druhým.

Co Tě naopak nejvíc naplňuje, těší? 
Pro mne je velikým darem komunita sale-
siánů, kdy člověk obdivuje jejich nasazení 
a vztah s Bohem. 

Máš nějaké motto, které Tě provází 
životem? 
Rád se modlím Ježíšovu modlitbu: „Ježíši, 
Synu živého Boha, smiluji se nade mnou hříš-
níkem.“  

Co považuješ za největší úspěch Tvého/
vašeho působení zde? 

Co se týká osobního úspěchu, tak je to mož-
ná to, že se postupně stávám „Bulharem“ 
a nechci, aby druzí se stali „Čechy“. 

Největší společný úspěch? Práce s  Romy. 
Začali jsme pracovat v Romské čtvrti, která 
má 20 tisíc obyvatel, aniž bychom někoho 
znali. Když jsme před 13 lety hledali priori-
ty, jedním ze závěrů bylo, že s Romy určitě 
pracovat nechceme. Nikdo z  nás to nikdy 
nedělal, nikdo tuto problematiku nestudo-
val a ani jsme se necítili k  této práci kom-
petentní. Dnes s  Romy pracujeme všichni. 
Je to podle mne díky spolubratrům a jejich 
vztahu s  Bohem, kdy najednou člověk má 
odvahu dělat věci, které nemají žádnou lid-
skou logiku, a odporují všem lidským zku-
šenostem a představám.
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