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Milí přátelé Dona Boska,
z Bulharska se vám hlásíme s novými
zprávami. Na začátku měsíce nás navštívil
český velvyslanec v Bulharsku Lukáš Kaucký
a zástupce primátora města Brna Petr Hladík.
Navštívili vedení města a navrhli vzájemnou
spolupráci Brna a Staré Zagory. Doufáme, že
tato spolupráce utuží vztah salesiánů
s městem. Zároveň si prohlédli naši stavbu.
Asi největší novinou tohoto měsíce je
odchod Donbora do Indie. Představení po
dohodě s ním rozhodli, že bude působit ve
své domovině. Děkujeme mu i touto cestou za
jeho nasazení a zápal pro práci s mladými.
Přesto bychom rádi, aby se zase mezi nás
vrátil.

listopad 2021

Pandemická situace je podobná té u nás.
Větší část měsíce jsme měli zavřeno a tak jsme
zorganizovali doučování v samotné romské
čtvrti.
Dobrovolníci se už zabíhají a rychle zvládají
nástrahy bulharštiny.
Během října byl třikrát operován tatínek
Marcose z Argentiny. Po třetí operaci tlustého
střeva, která proběhla 27. října si ho Pán
povolal k sobě. Letos v červnu oslavil 70.
narozeniny. Zahrňme ho do svých modliteb.
Marcos se chystá domů. Musí se nechat
očkovat a také záleží na vyřízení osobních
dokumentů ohledně pobytu v Bulharsku.
Váš Mar n

Donbor
odchází
Na začátku října jsme se dozvěděli smutnou
zprávu. Mise otce Donbora v Bulharsku končí a vrací se zpátky do Indie. Na rozloučení jsme neměli
moc času, protože odlet byl stanoven na prvního
listopadu.
Rozloučení nebylo jednoduché, protože nás
s Donborem pojí mnoho hezkých zážitků
a vtipných situací. Za sedm let jeho působení jsme
navázali spoustu nových vztahů s rodinami v Machale. Byl odvážný a objevoval neustále nové cesty
v pastoraci Romů. Společně s dětmi jsme pro něho
připravili krátká videa s poděkováním a hezkými
vzkazy. Kluci ze skautu si nacvičili scénku a holky
zase tanec a písničku. Rozloučení vyvrcholilo poslední neděli v říjnu, kdy jsme slavili mši svatou
s dětmi a farníky a poté jsme se přemístili do sálu
na připravený program. Donbora přijeli pozdravit
také mladí z Plovdivu a skauti ze Sofie. Všem nám
bude chybět jeho vlídnost a přátelskost.
Terezie Kološová
salesiani.cz/bulharsko
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Potáborové
setkání
Po obědě bylo sice chladno, ale nepršelo, proto
se stateční a odolní jedinci (Marcos, animátorky
a dobrovolníci) vydali na stanoviště po městě, aby
prověřili odolnost dětí. Za splnění úkolu si skupinky odnesly část skládačky, ze které se na konci
vyklubaly známé písně. Pak si děti mohly vybrat
z několika workshopů (tvoření, hraní deskových
her, apod.). Tím jsme ale nekončili. Děti si pro
slavnou a váženou porotu (čti: Cvrček, Marcos,
František a Anička) připravily krátké scénky z tábora. Nejlepší představení si vybojovalo velkou
studentskou pečeť. A aby to nebylo ostatním líto,
zahráli jsme si hru čokoláda. S plnými žaludky
jsme se odebrali ke společné modlitbě a hajdy na
kutě.

16, 17, 18. Start! Na potáborovém setkání dostali František a Anička jeden z nejdůležitějších úkolů
– kuchyň. Zajistit, aby bylo připravené jídlo, aby
bylo na čem ho podávat, a následně dohlédnout
na „dobrovolně“ vybrané děti, aby vše uklidily
a umyly. Po večeři jsme se sešli v kostele na
společné modlitbě. Ještě jsme se neuložili ke
spánku, ale dobrovolníci spolu s animátorkami,
Cvrčkem a Marcosem plánovali program na sobotu.
Ráno po modlitbě si vzal všechny děti „na
paškál“ Marcos. Povídal jim o encyklice papeže
Františka o péči o společný život. Děti na to
navázaly ve skupinkách a pracovaly na svých
projektech pro lepší svět. Před obědem se počasí
umoudřilo, tak se venku utkaly dva týmy v několika hrách. Dokonce se hrála i jedna hra velmi oblíbená v Česku, rybičky, rybáři… Anička s otcem
Petrem a sestrou Magdalénou dělali hlasité publikum.
salesiani.cz/bulharsko

V neděli jsme společně slavili mši svatou a následně děti vyfasovaly košťata, mopy a hadry
a vrhly se na úklid, aby si nakonec prohlédly fotky
z táborů a ze společného uplynulého víkendu.
Anička Petrziková
3

Salesiáni v Bulharsku, 91/2021

Duchovní obnova
Salesiánské společenství ve Staré Zagoře
a Kazanlaku se každý měsíc duchovně
obnovuje. Na začátku listopadu byla
duchovní obnova pouze jednodenní, ale
o to výživnější.
Všichni jsme se sešli v rodinném prostředí
Kazanlaku již v pondělí večer, na slavnost
všech svatých. Ten den nám také odlétal
otec Donbor do Indie, takže jsme byli již bez
něj. Na druhou stranu k nám zavítala vzácná
návštěva – sestra Naďa, benediktinka z kláštera v Sofii. Obohatila nás nejen svým večerním slůvkem, ale i přítomností po celou
duchovní obnovu.
Dopolední přednáška otce Petra nám nabídla zamyšlení nad naším každodenním
jednáním. „Oko je světlem těla“ říká Matouš
v šesté kapitole. Je důležité, abychom se zabývali věcmi posvěcujícími a nemarnili časem a energií na zbytečnostech. Je-li naše
oko špatné, celé tělo bude ve tmě. Ale
naopak máme-li oko čisté, upřímné, naše
tělo bude mít světlo.
Společně s dalšími podněty jsme měli
prostor pro ztišení, rozjímání i ke svátosti
smíření. V jedenáct hodin jsme pak vše
společně zakončili slavnostní liturgií a vynikajícím obědem.
Následující odpoledne otcové využili pracovně. Bylo potřeba promyslet, prodiskutovat a naplánovat spoustu záležitostí
a věcí, které nás čekají. Dobrovolníci tak
měli na chvíli volno, ale jelikož se řídí heslem „najdi si práci, než si ona najde tebe“,
tak jako vždy ochotně pomohli, kde bylo
třeba, a čas využili aktivně.
Fran šek Šůstek

Salesiány navštívila vzácná návštěva
Přijel k nám hlavní delegát salesiánskych misií,
doprovázený svým římským spolupracovníkem P.
Pavlem Ženíškem. Z České republiky jsme přivítali
provinciála P. Martina Hobzu s vikářem P. Vojtěchem Sivkem a ekonomem Michalem Svobodou.
Jejich plánem bylo setkat s otci a společně
promyslet budoucnost díla ve Staré Zagoře. S každým měli možnost osobně si popovídat a blíže poznat vývoj a fungování komunity. Rozhodli
o několika důležitých změnách, které se dozvíte
v příštím díle.
Terezie Kološová

salesiani.cz/bulharsko
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Sotva jsme začali ...

Děti mají možnost přijít po obědě do oratoře
a účastnit se doučování přiměřené jejich věku
a třídě a procvičovat to v čem se potřebují
zdokonalit např. ve znalosti azbuky, čtení, psaní,
počítání, násobení. Po doučování následují
kroužky. Nabídka kroužků je pestrá s různým zaměřením, např. dílny, vyrábění mýdel, šití,
vaření, výtvarný, hudební nebo taneční kroužek.

bí mýdlo nebo jak se vaří polévka ze zdejší
dostupné sezónní zeleniny. V kroužku šití si vyráběly náramky a v dílnách si vytvářely samolety
(letadla) z dřevěných špachtlí. Společně jsme vybudovali nový domov pro rybičky. Ve výtvarce si
pak každý mohl namalovat a vyrobit své vlastní
akvárium.
Sotva jsme ale začali – už zase končíme. Proticovidové opatření nás donutilo naši činnost na
čas přerušit. Místo kroužků a doučování v oratoři, chodíme do machaly a doučujeme děti přímo
u nich doma nebo na dvorku. Je pro nás náročné
pracovat s omezeními, společně ale hledáme
a určitě najdeme řešení, jak být bezpečně s dětmi i v této době.

V novém školním roce se děti teprve sžívají
s novým místem oratoře, a také je náročné jim
vysvětlit, který den a v jaký čas je který kroužek.
Tak nás ani nepřekvapilo, že děti na kroužky nepřišly. A když nepřišly ony za námi, vydali jsme
se my za nimi. V ulicích machaly se k nám hned
pár dětí připojilo a mohli jsme začít. V nových
prostorách oratoře si dál vyzkoušely, jak se vyrá-

Anna Hublarová

OBJEDNEJTE SI ZPRAVODAJ
Pošlete nám email na fundraiser@sdb.cz, nebo stahujte z http://www.sdb.cz/bulharsko.
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