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srpen, září 2021

Milí přátelé Dona Boska,
prázdniny jsou za námi a proto bychom se
s vděčností za nimi radi ohlédli. Červenec již tradičně
patřil táborům, které nijak nebyly omezeny pandemií.
Novinkou byl skautský tábor, který proběhl na faře
v Malčiku. Srpen se nesl v duchu návštěv především
z Čech, dále jsme hodnotili a plánovali nový školní
rok v nových podmínkách. V srpnu jsme se rozloučili
s dobrovolníky. Patří jim opravdové DÍKY za jejich
obětavou službu. A koncem srpna Donbor s Markosem pomáhali na Skautském táboře organizovaném
ze Sofie. Čeští salesiáni mohli koncem srpna vyrazit
na cesty po rodných hroudách.
Přejeme příjemnou četbu.
Mar n
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Na začátku prázdnin od 5. do
10. 7. se konala pracovní chaloupka. Letos byla u sestřiček v Rakovském. Táborů se zúčastnili tři chlapci z machaly. Každý den jsme ráno po snídani šli dělat
pro děti z Rakovského takové zábavné dopoledne, které bylo plné her. Po obědě jsme začínali pracovat. Sestřičky si pro nás připravily
natírání plotu, a protože jsme byli rychlí, šli jsme
ještě vyklízet půdu nad kostelem. Byla tam
spousta pokladů a nějaký bývalý kněz tam měl
asi skrýš alkoholu. Po dobře odvedené práci
jsme byli zváni k lidem na večeři nebo jsme si
něco zahráli. Byl to krásné strávený čas a rád na
to vzpomínám.
Radek Steingart
salesiani.cz/bulharsko
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Dál od Archy svobody
třídenní puťák

Za krásného slunečného dne jsme se vypravili
v čele s otcem Donborem vstříc třídennímu
dobrodružství na Staré planině – nejdelší pohoří,
které dělí Bulharsko na dvě části; chudší severní
a bohatší, průmyslovou, jižní. Otec Cvrkal nás,
sedm vandrovníků, vyvezl k Arše svobody.
Jedná se o památník, který je věnován památce
všech, kdo zemřeli za osvobození Bulharska, jak
toho prvního od osmanské nadvlády, tak toho
druhého za druhé světové války. Zde jsme zapo
čali náš pochod. Všichni přítomní měli na svých
ramenou krosny a v nich minimálně jeden salám,
několik málo vaflí (česky sušenek) a věci nutné
k přenocování v divočině. Po cestě jsme potkali
stáda krav, které nám ochotně zapózovaly na fot
kách a večer jsme rozbili stany, zazpívali pár
bulharských písní a šli na kutě.

havá a počívky (přestávky) čím dál častější.
Avšak dechberoucí příroda nám naše pomalu na
skakující puchýře zcela kompenzovala. Měli jsme
namířeno k 15 km vzdálené chýži (horské chatě),
kde jsme chtěli strávit druhou noc. Avšak po
zjištění ceny jsme naše plány kvapem přehodnotili
a bylo rozhodnuto o strávení i této noci pod
stanem. Když jsme znaveni zasedli k hodovní
tabuli, z lesa se vynořil pán s holí v ruce a psem
po boku. Začal si s námi povídat o všech různých
věcech a ráno, když jsme opouštěli tábořiště, nám
mával z nedaleké louky. Poslední den byl ze
všech nejnáročnější. Čekalo nás 20 km klesání
a to znamenalo, že se výskyt počívek oproti pře
dešlému dni značně zvýšil. Do země zaslíbené
zvané Karlovo jsme dorazili „s jazykem na
vestě“, avšak před odjezdem vlaku směr Kazan
lak jsme si ještě všichni stihli vychutnat pořádně
chlazeného nanuka. Byly to tři dny plné zážitků,
dechberoucích výhledů a nepředvídatelných se
tkání – mečky (medvědi) prý až příště.
Ludmila Schejbalová

Druhý den začal mší svatou, potom jsme už jen
rychle doplnili vodu z nedalekého napajedla, posi
lnili se vydatnou snídaní – salám, krastavica
(okurka), vafle, a vyrazili. Cesta byla místy namá
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Malčika  romský dívčí tábor
Bůh řekl: “Budiž světlo.” A bylo světlo a Bůh vi-

jsme si s nimi o hledání víry. Přes den jsme měly
etapu celotáborové hry. Přenášely jsme vodu na
jedno místo, aby se ukázala souš (srov. Gen 1,
pozn. překl.).

děl, že světlo je dobré a oddělil světlo od tmy.
Bůh nazval světlo dnem a noc nazval nocí. - Tak
začal náš tábor, jehož tématem bylo stvoření světa.

Byl večer a bylo jitro, den třetí. Abychom se
ještě víc přiblížily k přírodě, vydaly jsme se na
výlet. Neustále se střídal déšť i slunce. Po cestě
jsme poznávaly stromy a rostliny a sbíraly odpadky, které tam lidé nechali. I večerní modlitbu
jsme měly v přírodě.

Den prvý: setkání se starými přáteli a seznámení s novými.
Rozdělily jsme se na skupiny, pojmenovaly jsme
je a vymyslely jim znak.
Byl večer a bylo jitro, den druhý. Den vedly
dobrovolnice Maja a sestra Magdalena, za jejichž
přítomnost na táboře jsme velmi rády. Povídaly
salesiani.cz/bulharsko
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vymyslela vlastní planetu. Noční
etapa pod hvězdami nás pak měla
přiblížit Bohu.
Byl večer a bylo jitro, den pátý.
Den byl věnován ptákům a zvěři.
Malovaly jsme, jak bude asi naše příroda vypadat v budoucnosti. Hra pro skupinky nás zároveň seznámila s různými druhy zvířat během
ročních období.
Byl večer a bylo jitro, den šestý. Rozhodly
jsme se, že budeme následovat události po
stvoření člověka. Šily jsme si oblečení z přírodních materiálů, stavěly domečky ze dřeva a
hledaly v přírodě schovaný poklad - jídlo. Večer byl táborový oheň s programem, který
si děvčata připravila, a nakonec jsme
vyhlásily vítěze celotáborové hry a odměnily každou účastnici.

liturgii, po které jsme si navzájem psaly
něco milého na památku. S písničkou,
slzami, smíchem a nostalgií jsme se
rozešly.
účastnice Kaťa a vedoucí Janica

Poslední den začal velmi emocionálně. Slavily jsme slavnostní nedělní
Do Malčika na tábor vyjeli i naši kluci ...
V týdnu mezi 27. 7. a 1. 8. probíhal skautský
tabor a zúčastnilo se ho 10 chlapců, kteří celý rok
docházeli na úterní skautské schůzky. Tématem
tohoto tábora byl Dominik Savio, což byl ve
zkratce italský dospívající student Jana Bosca.
Každým dnem měly děti možnost se o něm něco
dovědět, ať už při prezentacích či scénkách, např.
jak pomáhal druhým, vztah k Bohu, atd.

vyblbnout, což také udělali. A tak věřím, že se
tábor všem moc líbil, že příjemný dojem nezničily
ani štípance od komárů (když jsme spali pod
širákem) ani úmorná vedra, kdy prakticky každý
den byl ukazatel teploměru alespoň na 40°C.
David Bochňák

Denní program rozhodně nemohl postrádat
activity jako fotbal, frisbee či etapové hry. Jak
jistě víte, pravidlem skauta je pomáhat druhým,
proto ani my jsme nelenili a šli pomáhat do
vesnice. Práce byla různorodá: skládali jsme
dřevo, čistili fasády i chodníky a spoustu dalšího.
A aby to nebylo jen o práci, vzali jsme kluky do
bazénu v Levski, kde se mohli pořádně
salesiani.cz/bulharsko
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Životní cesta nás vedla přes Bulharsko
loučení dobrovolníků

Prázdniny se přehouply do druhé poloviny a my věděli, že naše dobrovolnická služba pomalu končí. Utekla taaak rychle, nastal čas se rozloučit. Jednu krásnou
srpnovou neděli jsme všichni společně prožili mši svatou s vděčností za to, co nás během naší dobrovolné
služby potkalo. Po mši pro nás otcové připravili zábavný program, několik her s dětmi a prezentaci fotografií jako malé ohlédnutí za uplynulým rokem. Byl to
příjemný, ale zároveň dojemný čas. Večer jsme zakončili společnou modlitbou a večeří s celou komunitou,
při které jsme si vzájemně poděkovali a zapěli písně
bulharské i české.
Čas strávený na této misijní službě byl pro mě jedním
velkým darem. Jsem moc ráda, že přes všechny křižovatky nakonec moje životní cesta vedla přes Bulharsko. Dík za vše!
Anna Rotreklová
salesiani.cz/bulharsko
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Chamala za Machala, slovní hříčka v bulharskoromském jazyce neboli Přítel Machaly byl název
projektu, kterým odstartovaly prázdninové akce.
Dopoledne byly pro děti připravené nejrůznější
aktivity na louce nedaleko nejchudší části romské
čtvrti. V první polovině děti pomáhaly Noemu
připravit se na potopu světa, najít zvířata, postavit
loď a tím pronikly do biblického příběhu. Druhá
část byla zaměřena na ekologii, která je v Machale
velmi opomíjena. Jednou z aktivit tohoto bloku
bylo například sbírání odpadků. Odpoledne byli
v centru nejrůznější kroužky, největší úspěch sklidil
kroužek tanců a kroužek vyšívání. Celý projekt
vyvrcholil v sobotu závěrečným vystoupením pro
rodiče.
Anna Rotreklová
salesiani.cz/bulharsko
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Nejen přátelé kulatého nesmyslu, ale hlavně
všichni, kdo fandí našim misionářům v Bulharsku
se znovu sešli na již třetím ročníku Bosco cupu.
Událost se konala opět na VOŠ a SŠ v Boskovicích
(na Hybešce). Na třech hřištích změřilo své síly 10
mužstev dosplěláků a 4 dětské týmy.
Kdo mohl běhat, hrál. Kdo nehrál, tak pískal.
A kdo ani neběhal a ani nepískal, tak si užíval
krásné počasí a pohody. K dispozici pro nejmenší
byl skákací hrad a tvořivé dílny. Větší pak mohli
hrát ping pong nebo stolní fotbal. Mezi těmi všemi
lidičkami poletoval kompletní bulharský misionářský tým ve složení: otec Petr, otec Petr, otec Jiří
a otec Martin.
Dobře namixovaná hudba valící z reproduktorů,
stánky s občerstvením doplněné o polní cukrárnu
nenechaly nikoho o hladu, žízni či v depresi. A tak
spojení sil a modliteb všech účastníků i modliteb
těch, kteří se účastnit nemohli, přispělo k nashromáždění částky 117 tis. Kč.

Co nás čeká příště? Začátek
nového školního roku. Nové
dobrodružství tří dobrovolnic
a jednoho dobrovolníka, kteří
již teď podnikají první kroky
po Bulharsku. Ohlédneme se
ale i do Čech za koncertem
pro Bulharsko.
Již brzy.

A bylo to dobré. Příští rok se na vás všechny těšíme zase.
Lukáš Kunčar (organizátor)

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).
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