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Milí přátelé,
zdravím vás z jižních krajin.
Únor jsme prožívali ve znamení příprav na
stěhování se do nového. Už se to blíží.
Také pomalu rozjíždíme přípravu na letní tábory. Podařilo se zorganizovat online přípravu
na tábory. Doufáme, že se tábory budou moci
uskutečnit tak jako loni.
Přes všechna opatření (jsou mírnější než
v ČR) se snažíme dále pracovat. Však si to budete moci přečíst na následujících stránkách.
Mar n

Stěhujeme se! Podařilo se vybrat 112 %
Velký dík všem, kdo jste nás podpořili v kampani
cílové částky a pokrýt tak náklady spojené s pracemi nutnými pro dokončení domu pro komunitu v novém centru pro chudé rodiny ve Staré Zagoře.
Všichni dárci, kteří nám poskytli svou poštovní adresu, od nás dostali jako poděkování marteničku a kartičku s požehnáním podepsanou o. Petrem Němcem.

Ještě neuběhl ani týden na dobrovolnické

ket, chůzi na laně, fotbálek anebo se bavit jen
tak. Jakmile se děti trošku vybijí, přesouvá se
program dovnitř, kde si ještě mohou zahrát
společenské hry či si zazpívat. Dále přichází na
řadu část duchovní, na které bývá vždy přednáška zakončena soutěží. Při mé poslední účasti
otec Martin seznamoval mládež s jednou z nejvýznamnějších postav Bible, s Mojžíšem. Mluvil též
o převzetí desek Desatera na hoře Sinaj. Poslední tečkou bývá společná hra, posledně to byla hra Palermo, která všechny ohromně bavila.
Pak si dáme „poslední sbohem“ a rozjedem či
rozejdem se do svých domovů.

službě, a už mi nabídl otec Martin, zda-li bych
s ním chtěl jet do Kalitinova za místními dětmi.
To jsem ještě netušil, jak mi tato vesnička, vzdálená kolem deseti kilometrů od Staré Zagory, přiroste k srdci. A tak jsem tedy kývl.
Do Kalitinova jezdíme každý pátek po 15. hodině naším mikrobusem. Předtím ale ještě uděláme zastávku v Dalboki, kde nabereme pár kluků
a holek. Poté i s nimi razíme dál do cílovou stanice Kalitinovo. Po příjezdu vytáhneme z vozidla
všechny potřebné materiály a jdeme se bavit
ven.

P. S. Velkým pozitivním překvapením je, že zde
docela nově máme také biblické hodiny pro
starší, kteří si o to SAMI řekli.

Venkovní místo na aktivity je opravdu rozsáhlé.
Člověk si zde může vyzkoušet opravdu cokoli - skákání přes lano, slalomy na hoverboardu, krisalesiani.cz/bulharsko

David Bochňák
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Výlet na Buzludžu
První výlet roku 2021 směřoval na Buzludžu a Šipku,
i přes epidemickou sitaci v zemi. Nechyběly radovánky ve
sněhu jako klouzání, po kterých jsme navštívili památník
na Buzludže. Byly s námi i děti, které s námi ještě nikdy na
výlet nejely a toto byla jejich první vycházka dále od Staré
Zagory. Výlet dostaly za odměnu, protože se pravidelně zúčastňovaly venkovních programů i doučování online.
o. Donbor
Jak se naše centrum proměnilo
v kadeřnický salon? Jedna maminka
si přála, aby její synové před výletem navštívili kadeřnictví, shodili
zimní páčo a byli na výlet jako noví.
Nabídli jsme jí pomoc, a tak byla mise Nůžky plněna koronavirové době
navzdory.
salesiani.cz/bulharsko
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Do Rakovského pro inspiraci
Ve středu 17. února 2021 jsme byli na výletě
ve městě Rakovski. Leží blízko Plovdivu a cesta
ze Staré Zagory do něj trvá hodinu jízdy autem.

jsme pokračovali do města Chisarja, které
jsme si prohlédli a nabrali minerální vodu. Během návratu do Staré Zagory jsme si povídali
o minulých i budoucích událostech, měli jsme
možnost probrat různé plány a rozmlouvali ve
svobodném přátelském prostředí.

Navštívili jsme tam kostel sv. archanděla Michaela, v němž se nacházejí nádherné varhany. Nejprve jsme si prohlédli chrám a následně
šli do dílny na výrobu vonných svíček a mýdel
(charitní dílna). V ní lidé s mistrovskou
zručností vyráběli velmi originální výrobky
z mýdla a svíčky. Všichni byli velmi přívětiví
a vstřícní.

Rosica Dimova, učitelka Nadace Don Bosko
Bulgaria

Poté jsme se vrátili do onoho nádherného
chrámu, kde pro nás dobrovolnice Anna Rotreklová a Maria Čepiševa uspořádaly krátký varhanní koncert. Obědvali jsme v centru města
a kochali se místními památkami. Po obědě
salesiani.cz/bulharsko
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Svatý Josef
a marteničky
Chlapecký zimní tábor se konal 20. – 21. 2. na
horské chatě Morulej. Tématem tábora byl sv.
Josef. Vzpomněli jsme si na okamžiky z jeho života.
Program začal svatbou s Marií. S dětmi jsme si
zatancovali tradiční bulharský tanec choro. Potom
jsme se vydali k horské chatě, kde následovalo
další téma, a to sen sv. Josefa, když se mu zjevil
anděl. Pak jsme měli výborný oběd. Po obědě následovalo téma, kde se Josefovi narodil syn, byla
to katecheze, kterou měl otec Petr Cvrkal. Po katechezi bylo pokračování s útěkem do Egypta, další
odpolední program bylo nalezení Ježíše v chrámě,
děti měly hru, kde hledali zvířata na kartičkách
v lese. Večer jsme měli téma Josef učí Ježíše tesařskému řemeslu a vytvářeli marteničky (náramky
k svátku baby Marty). Tábor uzavřela smrt svatého
Josefa.
salesiani.cz/bulharsko
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Celý víkend provázely hry a nechybělo
duchovní téma. Byla to moje první velká akce
s romskými dětmi a jsem velmi rád, že jsem toho
byl součástí.
Nakonec veliká věc, co se v těchto dnech odehrává, je stěhování otců na stavbu. Tak jsem velice rád, že se to povedlo a že mohu být u toho.

Zimní tábor pro děvčata jsme organizovali také na chatě Morulej nedaleko vsi Dalboki. Letos
jsme se zastavily u několika témat. Mluvily jsme
o přírodě, hlavně o lesích a uvažovaly, jak
bychom mohly prospět místu, kde žijeme.

Mějte se krásně a zase někdy! Radek

Seznámily jsme se s rozličnými druhy motýlů
a s dalším hmyzem obývajícím lesy. Děvčata hrála různé hry, vyráběla výzdobu z přírodních materiálů a procházela se přírodou.
Na konci tábora jsme odměnily děvčata v kategoriích: Nejveselejší, Nejlepší postoj k ostatním a Nejaktivnější během tábora. Odměnou
byla poukázka na vaflový pohár.
Anna Kisiová
salesiani.cz/bulharsko
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Nadace Don Bosko Bulgaria dětem během
týdne nabízí různé kroužky pro jejich další
rozvoj. Jedním z nich je kroužek vaření,
který bývá pro holky jednou za 14 dní
v úterý.
Holky si tak během roku mohou
rozšířit své kulinářské schopnosti
a osobní kuchařku. Výběr menu je na
přání, aby si mohl každý vyzkoušet,
co by rád ochutnal. Tento školní rok
jsme již vařili jídla z různých zemí,
například: italskou pizzu, indické
kari, české bramboráčky, tvarohové
knedlíky s ovocem, bulharskou
musaku nebo djuner.
Moje příprava na kroužek
většinou spočívá v hledání
receptů a nakupování ingrediencí. Nejobtížnější pro mě
bývá sepsat přesný recept.
Protože často vařím od
oka a různě recepty
upravuji, mám ráda, když
je při vaření prostor i pro
kreativitu.

Představujeme

kroužky

V a ř e n í

Na začátek kroužku si povíme, jaké bude menu a jak dané jídlo vaříme
doma, případně pozměníme recept. Poté
následuje rozdělení úkolů a samotná příprava jídla. Během ní hraje veselá muzika,
takže můžeme i tancovat. Prostřít stůl, pomodlit se a hostina může začít. Na závěr poděkujeme Pánu za jídlo, uklidíme a s plným
žaludkem jdeme domů, kde můžeme nové
zkušenosti zužitkovat.
Při vaření je super vidět, jak holky umí
spolupracovat a domlouvat se. Mám tento
kroužek moc ráda.
Anna Rotreklová

OBJEDNEJTE SI ZPRAVODAJ
Pošlete nám email na fundraiser@sdb.cz, nebo stahujte z http://bulharsko.salesiani.cz.
Vydávají Saleziani na Don Bosko Bulgaria, Zahari Kniazheski 71, 6000 Stara Zagora,
tel.: 00359 885 453 614. sdbsz@mail.bg.
Připravují Martin Jílek SDB, Anna Rotreklová. Texty posílejte na zpravodaj@donboskobg.org.
Zapojte se do misií zasláním daru na účet veřejné sbírky: 2500876091/2010 (FIO).

salesiani.cz/bulharsko
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