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Milí přátelé našeho – vašeho díla,
měsíc leden pro nás byl vyplněn přípravou na
svátek dona Boska.
Jednou z nových aktivit byl kvíz o životě našeho zakladatele. Soutěžící se mohli zúčastnit online nebo i přímo. Nakonec byli vybráni finalisté,
kteří měli odpovídat na některé ze sta předem
připravených otázek. To se odehrálo v Kazanlaku
po slavnosti Dona Boska. Výherci dostali poukaz
do sportovního obchodu Decathlon. Tak co, zkusíte taky nějakou otázku? Kolik cizích jazyků
uměl don Bosko? Anebo tahle – Za jak dlouho
přeložil don Bosko Nový Zákon? Tak můžete do
konce února odpovídat. Za ty, co správně odpovědí se pomodlím ... Už se stalo. Pán jistě ví, kdo
to bude.
Duchovní příprava na slavnost Dona Boska měla podobu novény, kdy jsme během devíti dnů

navštívili devět romských rodin a modlili se s nimi. Na památku dostali světcův obraz. Prožili
jsme velice srdečná setkání.
Vrcholem měsíce byla návštěva naší velerady
z Prahy. Přijel Martin Hobza, Vojta Sivek a Michal
Svoboda. V sobotu 30. ledna se zúčastnili
slavnosti dona Boska v Kazanlaku, které předsedal biskup Christo Projkov, odpoledne pro ně byl
připraven program v Kalitinovu a v neděli po
slavnostní bohoslužbě ve Staré Zagoře se světil
dům pro komunitu v novostavbě a stříhala se
páska. Program nabitý a radostný. Veliké díky
všem zúčastněným.
A abych nezapomněl, tak máme o jednoho
dobrovolníka navíc. Je jím David Bochňák od Ostravy. Velice rychle se zapojil do života komunity
a práce s mládeží.
Bůh vás provázej! Mar n

17. ledna jsem se zúčastnil biskupského svěcení otce Rumena Staneva. Podle plánů se mělo
odehrát už v listopadu, ale kvůli korona situaci
se odložilo.
Tento den byl náročný. Otcové salesiáni mají
totiž dobré srdce, a tak nabídli panu faráři
z Gabrova záskok, aby se také mohl svěcení zúčastnit. Se Cvrčkem jsme tedy už ráno v sedm
hodin jeli do Gabrova na mši svatou a pak jsme
pokračovali do Sofie na biskupství. Tam nás potkal východní biskup Christo Proikov a nabídl
nám, že nás na svěcení sveze.

Biskupské
svěcení

Slavnostní liturgie se účastnil sám bulharský
prezident Rumen Radev. Zaujalo mne, že se
před svěcením řešilo, kdo bude světit. Pro
platné svěcení musejí být přítomni tři biskupové, ale třetí bulharský biskup v září loňského
roku zemřel. Naštěstí zde byl jeden hostující biskup.
Liturgie byla velice krásná a zajímavá. Ještě
nikdy jsem neměl příležitost se takové slavnosti
zúčastnit a prožívat vše tak zblízka.
Radek Steingart zlatí gratulanti
salesiani.cz/bulharsko
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Svěcení domu ve Staré Zagoře
bylo bedlivě sledováno a kont
rolováno.

Dům posvěcený z vyšších míst
mi modlili v liturgických rouchách s kadidlem
a svěcenou vodou. Asi vyháněli zlého ducha
a koronavirus... Krásná liturgie u sester karmelitek. Velikost domu ve Staré Zagoře. Baklava. Moje fotografie na nástěnkách, na dveřích, v pokoji
a dokonce v koupelně a na odznáčcích. Chvíli
jsem myslel, že jsem v Severní Koreji. Ale protože
tam jsem nikdy nebyl a protože to bylo z legrace,
tak jsem se tomu ze srdce zasmál.

Otec Martin Hobza, současný představenéhý
české salesiánské provincie přijel posvětit
nové centrum. Odpověděl nám na několik
otázek.
Jak probíhala návštěva?
Přijeli se mnou ještě další dva salesiáni - Vojta
a Michal. Abych se nebál. Oni jsou šikovnější,
protože jeden rozumí procesům a druhý číslům.
Navíc umí anglicky, takže mě na letišti zachránili,
abych si nespletl Bulharsko s Burundi. Naposledy jsem byl u salesiánů v Bulharsku asi před 10
lety, takže jsem byl zvědavý, co všechno se tam
změnilo a jak bratři a jejich spolupracovníci žijí
a pracují. Takže kromě dvou přespání v Sofii
v klášteře karmelitek jsem byl v Kazanlaku, Staré
Zagoře a Kalitinovu. Měl jsem možnost mluvit
osobně s každým salesiánem a trochu poznat, co
dělají a čím žijí.

Chtěl bys zůstat v Bulharsku?
Nemám to v plánu. To ale neznamená, že se to
nemůže stát. Být provinciálem jsem taky nikdy
netoužil...
Umíš bulharsky, měl jsi neustále k dispozici
překladatele, nebo to jistily ruce a nohy?

Co tě překvapilo?

Bulharsky neumím. Naštěstí salesiáni umí česky
nebo italsky, tak s nimi jsem se domluvil. S dětmi
jsem se domluvil rukama nohama. A všechno
ostatní mi někdo překládal.

Sníh v Sofii. Přivítání v Kazanlaku, kde se nad ná-

Martine, děkujeme za rozhovor.

salesiani.cz/bulharsko
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Podomní novéna
Devět dnů před svátkem Dona Boska, od 22.
do 30. ledna, Středisko „Don Bosko“ zorganizovalo novénu k našemu světci a patronovi. Abychom zachovali protiepidemická
opatření, každý den novény jsme navštívili ve
čtvrti Lozenec ve Staré Zagoře jednu rodinu, se
kterou Středisko spolupracuje. Tak jsme v
těchto devíti dnech prožívali chvíle modlitby.
Při tom jsme žehnali domovy.

salesiani.cz/bulharsko

Tento způsob modlitby novény je jedním
z darů, který jsme v této těžké době dostali.
Stal se možností, jak opustit naše místo a setkat se s druhými. Podobně jako Don Bosko
jsme i my vyšli, abychom se setkali s druhými.
Neexistuje lepší způsob, jak následovat jeho
vedení. Doufáme, že podle jeho příkladu budeme vždy sloužit dětem a mladým, a to zejména těm nejpotřebnějším.
Markos
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Nejmladší dobrovolník a

Don Bosko v Kazanlaku
Svátek Dona Boska jsme v Kazanlaku slavili již
30. ledna, protože 31. byla v plánu oslava ve Staré Zagoře a slavnostní žehnání nového domu komunity.

chodní mši svaté ministranti pořád něco dělají,
a tak není čas na nudu. Po mši svaté proběhlo
vyhodnocení celobulharské soutěže o Donu Boskovi a vyhlášení vítěze.

Protože i v Bulharsku jsou v platnosti hygienická opatření, nikoho jsme na tento svátek oficiálně nezvali. I přesto dorazili kněží a sestřičky z
celého Bulharska a několik skupinek mládeže.
Slavnostní mši svaté předsedal otec biskup
Christo Projkov a účastnil se jí i český provinciál
otec Martin Hobza.

Od bulharských skautů dostali otcové salesiáni
vyznamenání Čestný skaut jako dík za podporu
a dlouholetou spolupráci. Svatý Jene Bosko,
oroduj za nás. Bohu díky za krásně prožitou
slavnost! A snad příští rok již vše bez omezení
a třeba v novém kostele ve Staré Zagoře?
Fran šek Jeleček

Jedním z překvapení pro všechny bylo ministrantské zapojení Jeníčka. Maminka mu zmenšila
to nejmenší ministrantské oblečení na polovinu
a bylo to. Jeníčka to moc bavilo a byl moc
hodný. Myslím si, že to je hlavně tím, že při výsalesiani.cz/bulharsko
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Nová tvář

Ahoj, jmenuji se David Bochňák, je mi 24 let
a jsem z města Ostrava! Mezi mé záliby patří fotbal, florbal, četba, hudba, vycházky za matkou
přírodou, tanec a spousta dalších aktivit.
Sen stát se dobrovolníkem mě provázel
dlouho. S Adopcí nablízko jsem se setkal až
v srpnu roku 2018, kdy mi o tom vyprávěly dvě
(teď již) exdobrovolnice. Nejprve jsem zkusil kurz
a rozhodování nechal na později. Nejspíš tušíte,
jak dopadlo.

Slavím

Před výjezdem jsem pracoval na pozici Associated Engineer pro americkou firmu Verizon, kde
naší hlavní náplní je řešení problémů v počítačových sítích.

Poslední lednový týden byl plný oslav, na které
jsme se patřičně připravovali. Jedna z nich byla
oslava mých 25. narozenin.

Bulharsko je země krásná a moc se mi zde líbí.
Řekl bych, že jsem jako dobrovolník získal nový
nadhled. Tato země v jihovýchodní Evropě, to
není jen moře, hory, a ani dobré jídlo. Je zde
možné spatřit mnoho chudoby, vyvážené velkou
dávkou solidarity a štědrosti. A proto mějme na
paměti, že jsou věci, které nemůžeme brát ani
zdaleka jako samozřejmost.
David Bochňák

Narozeninový den – úterý začalo jako všechny
ostatní: modlitba, mše, snídaně, bulharština, ...
Po obědě jsme s o. Donborem vyrazili do machaly. Protože tu začalo přituhovat, navštívili
jsme několik rodin, abychom jim donesli oblečení. Rodiče i děti měli radost, ne jako já, když
jsem jako malá na Vánoce dostala „měkký dárek“.
Odpoledne jsme měli kroužek vaření, tentokrát v italském stylu. Připravovali jsme pizzu,
která byla i na večerní oslavu v komunitě. A pak
to nastalo, slavnostní narozeninová večeře. Na
začátek jsem dostala za úkol najít narozeninové
přání, to se mi s pomocí povedlo. V přání byl
skryt i jeden z dárků, permanentka na bazén,
která mě velmi potěšila. Přípitek se zpěvem
samozřejmě také nechyběl. Večeři jsme pak zakončili dortem a celý den odevzdali Pánu ve večerní modlitbě.
Jsem vděčná, že mohu přelom svého čtvrtstoletí prožít jako misijní dobrovolnice, a to
právě ve Staré Zagoře.
Anna Rotreklová

salesiani.cz/bulharsko
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Kdo zná Dona Boska
Vítěze Kruma
jsme se zeptali:

Naše středisko hledá různé způsoby, jak zaujmout děti a mládež. Jedním ze způsobů

Co říkáš na svůj úspěch v soutěži?

jsou soutěže. To je i důvod, proč jsme zor-

Čekal jsem, že budu mít větší konkurenci.

ganizovali kvíz o Donu Boskovi pro mladé
a děti z Kalitinova a Staré Zagory. Kvíz jim na-

Jak se ti soutěž líbila?

bídl možnost procvičit si paměť. Obsahoval

Líbila, hlavně to, jaké byly ceny.

celkem 100 otázek zaměřených na život Dona

Bylo to obtížné?

Boska. Devět účastníků se dostalo do semifi-

Ne, pro mě to bylo snadné.

nále, ze kterého postoupilo šest finalistů.

Jak jsi naložil s výhrou?

Finále kvízu „Don Bosko“ proběhlo 30. 1.

Koupil jsem si pálky na ping-pong a badmintonový komplet.

2021 v Kazanlaku a soutěžilo se o poukazy do
Decathlonu na 50, 30 a 20 leva. Na prvním

Možná Vás, milí čtenáři, zarazila přímočarost
a sebevědomí našeho šampiona. Že není
hrané, můžete posoudit i sami, až si s ním při
nejbližší návštěvě zahrajete šachy.

místě se umístil Krum, druhé vyhrála Chrisi
a třetí Božidar.
o. Donbor
salesiani.cz/bulharsko
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Salesiáni v Bulharsku staví na okraji Staré Zagory
centrum pro děti z chudinské čtvrti čítající kolem 15
tisíc obyvatel. Škola bude nabízet základní a učňovské
vzdělání znevýhodněným mladým. Kostel bude pro
všechny.
V 1. etapě je potřeba dokončit komunitní dům, kde
budou salesiáni bydlet, aby mohli opustit stávající
pronajaté prostory a postupně přesunout aktivity pro
děti do nového centra.
Ke kolaudaci zbývá už jen několik málo položek. Ke
dnešnímu dni nám chybí 62 000 Kč:
▶ cca 20 m zábradlí na dvou balkonech
▶ požární dveře 5x
▶ dokončení stropu ze sádrokartonu
▶ podlaha v sakristii
▶ dokončení brány do dvora

Možnost podpory na www.darujme.cz/projekt/1204302
nebo zasláním daru na účet veřejné sbírky: 2500876091/2010 (FIO). Děkujeme!
OBJEDNEJTE SI ZPRAVODAJ
Zpravodaj Salesiáni v Bulharsku objednáte na adrese fundraiser@sdb.cz,
nebo stáhnete na http://bulharsko.salesiani.cz.
Vydávají Saleziani na Don Bosko Bulgaria, Zahari Kniazheski 71, 6000 Stara Zagora,
tel.: 00359 0431 62115, 00359 885 453 614. sdbsz@mail.bg.
Připravují Martin Jílek SDB, Anna Rotreklová. Texty posílejte na zpravodaj@donboskobg.org.
Více informací naleznete na http://bulharsko.salesiani.cz.
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