
Před časem mne oslovila myšlenka, která zně-
la: „Kdo chce být šťastný, musí být vděčný.“ 
Když se vracím k této myšlence dnes, musím 
jménem celé komunity vyjádřit vděčnost všem, 
kteří nás podporují v modlitbách, obětech i  fi-
nančně. Znovu jsme zakoušeli tuto velkorysost 
při naší návštěvě v České republice, například 
při BoscoCupu v Boskovicích, kde se na naše dí-
lo vybralo 130 000 Kč, při benefičním koncertě 
v Brně, kde jste nás podpořili částkou 72 384 Kč 
při sbírce na hřiště… Mohl bych jistě dál pokra-
čovat řadou dárců, z nichž některé známe 
osobně, o jiných se dozvíme až na nebeském 
baru.

Chtěl bych se však podělit také o silnou zku-
šenost s jedním dárcem v Kazanlaku, kde žiji. 
Asi před půlrokem přišel za mnou jeden mladý 
muž, který je s námi od dětství v kontaktu a do 
dnešního dne ministruje. Tento muž před 
rokem začal podnikat v prodeji kávy. Je nutno 
podotknout, že zatím velice neúspěšně, stěží 
platí daně. Sociální pojištění si neplatí, protože 
na ně nemá. Tento mladý muž se však rozhodl, 
že každý týden daruje desátek z obratu (ne ze 
zisku). Člověk vnímá, že je jak ta chudá vdova 
z  evangelia, která dala ze svého nedostatku, 
a ne z nadbytku.

Ještě jednou jménem celé komunity vám dě-
kuji za podporu našeho díla, především těm, 
o kterých ani netušíme, že nás podporují, a tím 
se podílí na malém zázraku naší stavby a naše-
ho apoštolátu. Ať vám Pán žehná. 

o. Petr C.
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Výstava fotografií z misií v Bulharsku 
teď putuje po různých místech České 
republiky. V  září si ji mohli prohlédnout 
farníci a návštěvníci Městské knihovny v Lysé 
nad Labem, aktuálně je v Blansku a v nej-
bližších týdnech se na ni mohou těšit v Brně 
a okolí.
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Prostřednictvím pracovní chaloupky chceme 
vybudovat v životě dětí a mladých chuť do práce, 
a zejména dobře odvedené práce. Vždy, když jim 
zadáváme úkol, opakujeme jim, že každou práci 
je třeba vykonat dobře a dotáhnout ji do konce, 
což vyžaduje trpělivost, čas a vytrvalost. Děti 
a mladí nad tím potřebují přemýšlet a začít uplat-
ňovat tyto zásady ve svém životě. Problém není 
v  tom, že není práce, ale v tom, že nejsou zvyklí 
na námahu.

Letos se pracovní chaloupky účastnilo 8 kluků. 
Pořádali jsme ho pouze pro děti a mládež ze Staré 
Zagory a Kalitinova. Proběhl od 30. června do 
4.  července na dvou místech – v našich centrech 
ve Staré Zagoře a následně v Kazanlaku. Čtyři dny 
jsme pracovali a jeden den jsme strávili u moře. 
Přenášeli jsme dřevo a písek, uklízeli a malovali. 
Po práci jsme se prošli na Tjulbeto, přehradu 
Koprinku a na Šipku.

o. Donbor

Pracovní
chaloupka
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Kvůli nebo spíše díky koro-
navirové situaci neustálých 

změn měsíční dobrovolníci z ČR 
letos nedorazili na tábory. Jako jedi-

né dobrovolnice jsme musely být na všech tábo-
rech, a romských především. Otec Jaroslav umí 
skloubit spoustu příjemných záležitostí v  jednu 
krásnou. Stejně jako jediná byla princezna na 
Karlštejně, tak i já jsem jako jediná holka mezi 
klukama v Malčika byla na „dovolené“, kde jsem 
nemusela nic – jen být.

Tak jsem si to s nimi jaksepatří užívala. Ráno 
jsme z rozcvičky běželi rovnou na mši. Po snídani 
byly besedy na téma: Vůle, Svět a my, Dobrý ob-
čan – dobrý křesťan a Rodina. Celým táborem 
nás provázel prorok Jeremiáš a na závěr dne 
jsme sledovali film o jeho životě.

Chodili jsme k řece, aby kluci měli možnost na-
učit se plavat. Jaké pro mě bylo překvapení, že 
ani velcí animátoři moc plavat neumí! 

S  domluvou, že kdyby se topili, samozřejmě je 
zachráním, se Veselin vrhá do vody – a skutečně – 
hned se topí. „Určitě je to sranda“, řeknu si 
a spokojeně přihlížím jeho pokusům o plavání.

„Tak já se topil a ty jsi mě nezachránila!“ vyč-
te mi okamžitě, co se dodere na břeh.

„No bodejť, jak ti mám věřit, že se topíš, když 
se směješ?“ odvětím s tím, že srandu poznám.

„A proč se asi tak jmenuji Veselin! To  zna-
mená: v ž d y  v e s e l ý!“ zdůrazní mi význam 
svého jména.

Slíbila jsem mu, 
že když se příště bu-
de topit, určitě ho 
zachráním. Ale od té 
doby se mnou už 
plavat nešel.

Jana Pustějovská

Tábor v Malčika
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Na začátku roku byly moje plány úplně jiné 

a nepočítala jsem s tím, že bych jela na tábor, ale 

vzhledem k situaci se mé plány zcela změnily. 

Mám radost, že jsem jela, protože jsem prožila 

mnoho překrásných chvil.

Tento rok dokonce přijelo víc dětí než minule; 

bylo dost nových. Vše proběhlo v klidu. Or-

ganizační tým vše zvládl nadmíru dobře i přes 

drobná úskalí, která se objevila během tábora. 

Chata, ve které jsme byli ubytovaní, byla nád-

herná a výhledy vskutku braly dech! 

Nesmíme zapomenout ani na výborné jídlo! 

Rozhodně dávám 6+ (jednička s hvězdičkou, 

pozn. překl.) coby hodnocení tohoto tábora! Kaž-

dý přispěl k jeho zdárnému průběhu a  jsem 

vděčná, že i já jsem byla jeho součástí.

animátorka Peťa

Tábor za 6+



Tento rok jsme úspěšně zorganizovali tábor 
navzdory všem protivenstvím souvisejícím 
s  pandemií COVID-19. Proběhl od 20. do 26.  čer-
vence v budově Dekoteks na Karandile nad 
městem Sliven.

Celkem nás bylo 24, a přestože to bylo méně 
než minulý rok, na tábor to docela stačí. Děti byly 
z měst Plovdiv, Stara Zagora, Jambol a vsi Kaliti-

novo. Na tomto táboře se chlapci sezná-
mili s prorokem Jeremiášem, který 

byl hlavní táborovou postavou. 
Letošní témata – Rodina, Dob-
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ří křesťané a poctiví občané (salesiánské heslo 
tohoto roku, pozn. překl.), Svět a my, Vůle – byla 
připravena důkladně a účastníky zaujala.

Každodenní program  se skládal ze zajímavých 
her a jiné zábavy. Samostatným bodem byla 
jednodenní výprava. Tábor je jedním z mnoha 
zážitků, které dětem zůstanou na celý život. Dě-
kujme Bohu za ochranu i za to, že jsme si tábor 
mohli i letos užít společně.

o. Donbor

Chlapecký tábor

Mám  radost,  že  jsem  se  mohla  tábora 

zúčastnit.  Obzvláště  se  mi  líbilo,  že  se 

odehrával na vrchu Karandila. Jakmile jsem 

měla  volno,  chodila  jsem  do  lesů  mezi 

skály.  Večer  jsem  se  účastnila  programů. 

Kluci  byli  příšerní!  Dělali  si  ze  mě  dobrý 

den.  Někdy  mi  to  nebylo  příjemné,  ale 

většinou jsem se smála společně s nimi.



V Miromiru na faře nás 
s přátelským úsměvem přívítal o. Neďalko. Usku-
tečnil se zde krásný romský holčičí tábor, který 
se nesl v duchu příběhu o Ester.

Už cestou nás tedy zajali vojáci a odvedli do 
paláce, kde jsme se setkali s královským sluhou. 
Holky byly vybrány ke dvoru a bylo potřeba je 
řádně připravit, aby se staly princeznami. Začaly 
vyrábět krásné prostírání, učily se společenskému 
stolování a všemu, co je k tomu potřeba. O.  Ne-
ďalko s Janou každé z nich tavnou pistolí vyrobili 
korunku na přání a já s děvčaty jsme zdobily škra-
bošky. Otec Jaroslav mezitím kraloval v kuchyni.

Jeden den se mohly setkat i se samotným krá-
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lem. Aby k tomuto setkání mohlo dojít a neudě-
laly si ostudu, musely projít očišťovací 
a  zkrášlovací procedurou od mytí vlasů (odvši-
vení), přes černé pleťové masky, šmínkování, 
lakování nehtů až po masáž nohou. Nejvíce nás 
holky pobavily, když v černých pleťových mas-
kách vyběhly ven místním kamarádům říci, že si 
s nimi dnes nemohou hrát, protože se chystají na 
večer na setkání s králem.

Táborový týden rychle uběhl a poslední večer 
jsme si s holkami ještě zasoutěžili a o. Neďálko 
s o. Jaroslavem opekli dobroty na grilu. Všichni 
jsme si z tábora odvezli dobrou náladu a spousty 
krásných vzpomínek. Děkujeme otci Neďalkovi 
za krásné zázemí a za jeho přítomnost po celý tá-
bor.

Markéta Venclová

E
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Tři machalské děti se po několika měsících příprav 
dočkaly křtu a prvního svatého přijímání. Kátě a Chri-
si to moc slušelo, s výběrem šatů a doplňků jsme na-
šim kmotřenkám pomáhaly já a Anna. I Krasimír 
dostal od svého kmotra sváteční kalhoty i košili, a tak 
byli všichni k nepoznání.

Křtiny měli ve východním obřadu, byly odlišné od 
toho, co známe u nás. V těchto obřadech je tolik 
krásných symbolů víry, lásky Ježíše, Boha a Ducha 
svatého. Škoda, že už si to přesně nepamatuji. Za-
ujalo mě, že jim kněz mazal na různé čáti těla (čelo, 
oči, uši, ruce, nohy...) křížky olejem, a tím na ně svo-
lával požehnání Ducha Svatého.

Slavnost to byla velkolepá a po mši jsme to ještě 
s  dětmi a několika kamarády v oratoři oslavili. Chle-
bíčky, zákusek a dobré pití nechyběly :D.

Přeji nejen své kmotřence Kátě, ale i Krasimírovi 
a  Chrisi, aby je radost z tohoto dne neopustila a ne-
chali se vést Ježíšem.

Markéta Venclová

Křest



Pro salesiány je důležité, aby mladí mohli vidi-
telně sdílet svůj život, děkovat Bohu za všechno 
stvořené, a zejména rozjímat o kráse přírody. Ja-
ko cíl letošního puťáku jsme vybrali vrch Botev, 
nejvyšší horu Staré planiny. Putovalo nás šest, 
dva chlapci, jedna dívka a tři salesiáni.

Vyšli jsme v úterý 28. července z průsmyku 
Šipka, každý si nesl batoh kolem 25 kg a  v  něm 
jídlo i všechno důležité pro putování. Spali jsme 
ve stanech, nejčastěji u některé z bud. První byla 
Uzana, ve středu jsme došli na Mazalat, kde jsme 
si popovídali u ohně a hodně se nasmáli. Čtvr-
teční nocleh byl už na úpatí Botevu vedle stáda 
krav, které nám svými zvonci zvonily celou noc. 
V pátek jsme konečně dosáhli vrcholu.

Bylo příjemné poznávat lidi, s nimiž nás tento 
cíl spojil. Oslavili jsme to a vydali se dolů.

Asi po třech hodinách jsme přišli na boudu Raj, 
kde jsme spali, i když celou noc silně foukalo 

8 Salesiáni v Bulharsku, 80/2020salesiani.cz/bulharsko

Za společným cílem

a stany tancovaly. V sobotu, v poslední den, jsme 
obědvali u řeky blízko stezky Bjala reka. Navštívi-
li jsme i klášter Narození Panny Marie, kde jsme 
se pomodlili a poděkovali Bohu za přítomnost 
na této akci. V městě Kalofer nás čekal autobus, 
aby nás odvezl do Kazanlaku. Ušli jsme asi 65 
km. Každý den byl velice příjemný, krásné poča-
sí, a i přes únavu jsme cítili radost ze společného 
putování.

Brandon Chomero Finera Gonzalez



Po jedenácti měsících přišlo smutné loučení. Dě-
ti na naše přání pod vedením o. Jaroslava připravi-
ly minikoncert s oblíbenými písničkami. Poté 
nastalo zábavné kladení otázek, například: Čemu 
dá Jana přednost: pivu nebo čaji? Děti neváhaly, 
okamžitě věděly a bylo těžké určit, kdo řekl první: 
„pivo“. Kdo první uhodl, dostal za odměnu bon-
bon.

Horší bylo, když přišla řada na nás a my jsme mě-
ly ze zpola zakryté fotky určit, komu patří nos, oko 
atd. V tom jsem dost plavala, ještě že Jana byla po 
ruce a napovídala mi. Proto také Jana v tomto kole 
vyhrála. Na konci jsme si navzájem předali dárky, 
zakousli se do výborného dortu a  naposledy od-
vedly děti domů do machaly.

Večer jsme přejeli do Kazanlaku, kde rozlučka 

pokračovala v úzkém kruhu rodiny: komunita,  mo-
je rodina a dalších sedm dobrovolníků, kteří přijeli 
na týden z Čech pomoci zvelebit komunitní dům. 
Už nevím, jaké slavnostní jídlo se jedlo, ale opět 
nám vyvářel šéfkuchař Fanda se svým skvělým tý-
mem. Opět se jedlo, pilo, hrálo, zpívalo a předávaly 
se dárky. Od salesiánů jsme dostaly ikony, které 
jsme si dříve vybraly.

Na té mojí je Ježíš, jak za-
chraňuje Petra z  roz-
bouřeného moře. Petr plný 
důvěry vystoupil z lodi a vy-
dal se za Ním. Jako já. Také 
jsem vše opustila a vydala 
se do Bulharska vstříc 
Božím plánům.

Markéta Venclová

Končíme
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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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