
ZAPOJTE SE
DO DOBRÉHO DÍLA

PASTORACE A SLUŽBA • KAZANLAK A STARÁ ZAGORA

STARÁ ZAGORA

Místo 138 tisíc obyvatel | 20 tisíc Romů žijících v extrémní chudobě

Salesiáni od roku 2008

Komunita 4 salesiáni + dobrovolníci

Činnost POMOC ROMSKÉ MENŠINĚ

 VZDĚLÁVÁNÍ • KROUŽKY A DOUČOVÁNÍ • VÝCHOVA 

 STAVBA KOSTELA A ŠKOLY pro integraci Romů mezi Bulhary

KAZANLAK
Místo 55 tisíc obyvatel

Salesiáni od roku 1994 | misie zde vznikly na přání Jana Pavla II.

Komunita 2 salesiáni + dobrovolníci

Činnost STŘEDISKO MLÁDEŽE OAZIS • PRÁZDNINOVÉ AKCE

 PASTORACE • KURZY ANIMÁTORŮ • INTERNÁT PRO KLUKY

 SETKÁNÍ PRO MLÁDEŽ Z CELÉHO BULHARSKA

SALESIÁNSKÉ MISIE  
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„Nemám jiný prostředek, jak ti dokázat svou lásku, než házet květy. Na čem opravdu záleží nejsou velká slova, ale velká láska.“  
 – Terezie od Dítěte Ježíše, patronka misií –

Sv. Terezie z Lisieux byla karmelitkou. Přestože žila v přísné klauzuře v klášteře, kam ji přivedla láska k Ježíši, zároveň toužila stát se misionářkou. Věřila, že Bůh nevnuká neuskutečnitelné touhy a tak 
s Jeho pomocí našla cestu. Obětovala modlitby a skutky svého každodenního života za misionáře. Považovala to za drobnost, jako když dítě v průvodu hází květy. Zemřela ve svých 24 letech. Po smrti byla 
církví prohlášená za svatou a později za patronku misií.

Místní zajímavost a Don Bosko, zakladatel salesiánů
Město Kazanlak leží v Růžovém údolí. Údolí růží (bulharsky Розова долина) je 120 kilometrů dlouhé údolí ve středním Bulharsku při jižním úpatí pohoří Stara Planina, známé růžovými plantážemi. Pěstuje 
se zde speciální druh růží, z nichž se již od starověku destilací získává olej, základní substance při výrobě parfémů. Na výrobu 1 g růžového oleje je třeba 3 až 3,5 kg okvětních lístků! 

Don Bosko v jednom ze svých snů viděl sebe sama procházet růžovou zahradou. Všem, kdo ho pozorovali, připadalo, že „má na růžích ustláno“. Jen on sám věděl, jak bolestně zraňují jejich trny.

CO DĚLÁME

SLUŽBA V DIECÉZI
Salesiáni jsou zapojeni do farní pastorace v řeckokatolické 
diecézi. Jejich prvním působištěm bylo město Kazanlak. 
S Boží pomocí se jim zde podařilo vybudovat centrum 
pro setkávání mládeže z celé diecéze a internát pro romské 
kluky.

PRÁCE PRO MLADÉ Z CELÉHO BULHARSKA
• Kurzy animátorů
• Duchovní obnovy
• Prázdninové tábory

PRÁCE S ROMY
Od roku 2008 se salesiáni věnují také romské menšině 
žijící v extrémní chudobě na periferii Staré Zagory, v tzv. 
machale. Když chcete pomoct Romům, musíte žít v jejich 
prostředí. Přítomnost salesiánů a jejich spolupracovníků 
nahrazuje dětem absenci pozitivních vzorů. Romské školy 
mají nízkou úroveň. Formou doučování a volnočasových 
aktivit nabízejí misionáři dětem vzdělání a zázemí, jehož 
se jim nedostává ze strany společnosti a rodiny.

STAVÍME NOVÉ STŘEDISKO VE STARÉ ZAGOŘE
Salesiáni mají velký sen: aby „jejich“ děti nejen dokončily 
základní školu a vyučily se řemeslu, ale aby z nich 
vyrostli dobří křesťané a lidé, schopní plnohodnotně se 
zapojit do společnosti. Protože Romové jsou přirozeně 
otevřeni duchovnímu životu, misionáři věří, že je tento 

JAK SE MŮŽETE ZAPOJIT

KLUB PŘÁTEL
Vstupte do Klubu přátel a staňte se misionáři, aniž byste opustili 
místo, kde právě jste. Vytvářejte zázemí pro misie modlitbou či 
finanční podporou. Více na webu bulharsko.salesiani.cz 

MODLITBA
Bez Vašich modliteb se neobejdeme a děkujeme za ně.

FINANČNÍ PODPORA
Pomozte finančně zasláním daru na účet Salesiánské provincie 
Praha 2500876091/2010.

ADOPTUJ MISIONÁŘE
Pro farnosti a větší dárce nabízíme možnost zapojit se do 
misií finanční podporou práce misionářů. Prostředky budou 

KONTAKT

Salesiánská Provincie Praha, Kobyliské nám. 1, Praha 8
e-mail: fundraiser@sdb.cz | www.bulharsko.salesiani.cz 
facebook.com/postavskoluakostel

cíl uskutečnitelný díky evangelním hodnotám. Rozhodli 
se postavit centrum, ve kterém bude kostel i škola. Kostel, 
do kterého budou chodit jak Romové, tak Bulhaři, a budou 
vytvářet jedno společenství. A škola, která dětem poskytne 
kvalitní vzdělání a připraví je na život.

použity na plat konkrétního misionáře. Zjistěte více na 
adoptujmisionare.cz

DOBROVOLNICTVÍ
Již několik let do Bulharska jezdí mladí lidé z České 
republiky, především studenti, kteří zde vypomáhají buď 
krátkodobě přes prázdniny, nebo po celý rok. Tito mladí 
dávají velkoryse svůj čas Bohu ve službě potřebným, aby 
se přesvědčili, že kdo dává, mnohem víc přijme. Pokud 
Vás to taky láká, napište na sadba@sadba.org.
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