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Milí přátelé v adventním čase
zdravíme vás z karantény. Už i k nám dorazil
ten, o němž se celý rok mluví. Donbor, Jirka, Petr
Němec a dobrovolnice Anička jsou pozitivnější
než my ostatní. Zatím je ale průběh poklidný.
Také Fanda s Maruškou nechtěli zůstat pozadu
se svým optimismem. Plánovali strávit Vánoce ve
své domovině, ale ve skrytu srdce chtěli zůstat v
Bulharsku. Byl to takový maskovací plán, aby se
babičky nezlobily, a tak jsou s námi i s pozitivním
testem.
Během adventu jsme, tedy jak v Kazanlaku, tak
v Zagoře, zavření, abychom se mohli lépe připravit na Narození Spasitele. Proto se snažíme

trochu působit online. Každý den mohou mladí
ve dvou věkových kategoriích přijmout výzvu na
den. Také jsme obnovili nedělní mše „onlajnovky“ a slovo na neděli. Připravuje se také internetová soutěž ve znalostech ze života Dona
Boska, která vyvrcholí na konci ledna během
slavnosti našeho zakladatele. Ještě nevíme, zda
se nám podaří Vánoce v novém bydlení, neboť
jsme zavření a nelze na stavbu chodit.
Přejeme vám, abyste každý moment v životě
prožívali s Narozeným Kristem a nečekali na příhodnější dobu. Dnes je ta doba příhodná, dnes je
ten den spásy.
o. Mar n

Není djuner jako djuner. Holčičí vaření
Opět jsme se sešly s holkama, abychom něco
ukuchtily. Ve výběrovém řízení vyhrálo jídlo
s názvem djuner (дюнер), jedno z typických
bulharských jídel.
Holky toto jídlo znaly z domova. A protože
každá rodina má své postupy a používá rozdílné
ingredience, na začátku jsme musely společně
vytvořit novou, společnou verzi receptu, se
kterou všichni souhlasili.
Dokoupily jsme chybějící ingredience, rozdělily
si úkoly a pustily se do příprav. Nakrájet zeleninu,
připravit dresing, maso, domácí hranolky holky
obratně zvládly.
Když na závěr přišel poslední úkol, dokončit
djunery, opět jsme narazily na rozdíly. Tentokrát
jsme se domluvily, že si každá dotvoří djuner
podle svých představ. Potom jsme společně
usedli ke stolu a vše si vychutnali.
Jsem ráda, že jsem se mohla naučit něco
nového a taky vidět samostatné holky, které umí
spolupracovat.
Anna Rotreklová

250 g kuřecího masa
sůl, pepř, tuk
salát
česnek
1/2 červené papriky
200 g smažených brambor
2 lžíce majonézy
2 lžíce jogurtu
2 placky arabského chleba
(na jeden djuner)
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Milí přátelé,
srdečně Vás všechny zdravím. Množí se dotazy jak to vypadá na naší stavbě.
Na kostele jsme dokončili fasádu a připravujeme lešení
v kopuli, abychom ji mohli přes zimu zateplit a omítnout. Po
dlouhé době jsme přivítali brigádu ze Sebranic, která začala
upravovat přístupové cesty do objektu.
Na stavbu ohrady navázalo dláždění směrem ke hřišti.
S tím nám pomáhaly tři brigády, kterých se zúčastnili rodiče
našich dětí z machaly.
Uvnitř dokončujeme malování v prostorách komunity,
podlahy v prostorách pro hosty, zábradlí na schodištích a na
balkonech. Objednali jsme montáž požárních dveří. Momentálně se finišuje v kotelně, aby již mohla fungovat pro
dům komunity. Jsou namontována světla, takže už v části
objektu svítíme. Trochu nás zdržela karanténa, takže uvidíme, kdy dojde ke stěhování. Děkujeme za Vaši přízeň a modlitby.
Jirka

nás velký krok, a to dlažba před objektem.
Vyzkoušel jsem si praci s dusací žábou. Následovalo navážení štěrku a také zklamaní
z nekvalitního materiálu. Dlaždice neměly
stejné rozměry, takže jsme museli usazovat
každou zvlášť. Samotné pokládání nakonec
prováděli dva brigádníci.

Zdravím vás, milý čtenáři.
Měl jsem tu možnost připojit se vlastní rukou k stavbě kostela, střediska a školy. Přidal jsem se k bandě českých dělníků během
celého jejich pobytu. Pod pečlivým ale
vstřícným dohledem jsem pomáhal u stavby betonového základu k plotu; společně
jsme zvládli asi čtyřicet metrů. Protože už
nám v druhé polovině týdne nepřálo počasí,
pokládali jsme uvnitř dlažbu. Já tedy jen
spároval, ale i tak to byla zkušenost k nezaplacení.

Momentálně občerstvuji svou instalatérskou praxi a kompletuji sociální zařízení v
pokojích. Jsem rád že mohu být na stavbě
užitečný - snad i jsem. Zatím si nikdo nestěžoval.
Radek Steingart

Návštěva českých dělníků musela někdy
skončit, ale stavba pokračovala dále. Čekal
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Dětská brigáda
Nebylo by poprvé, kdy bychom psali, že nám děti
pomáhaly při stavbě nového kostela, školy a kláštera.
Tentokrát to ale bylo jiné, protože děti strávily na
stavbě celý den.
I když jsme na stavbu chodili na dvě, tři hodiny,
vyzařovala z dětí obrovská radost. I teď pracovaly
s velikým nadšením. Jistě proto, že toto místo pro ně
má zvláštní význam a těší se sem.
o. Donbor
OBJEDNEJTE SI
Zpravodaj Salesiáni v Bulharsku objednáte na adrese fundraiser@sdb.cz,
nebo stáhnete na http://bulharsko.salesiani.cz.
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