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Listopad jsme prožili celkem v poklidu. Děti 
a mládež si postupně zvykají na nové prosto-
ry, které nám nabízí dokončovaná stavba.

První listopadový týden sem dorazilo pět 
brigádníků z Čech a celý týden dělali omítky 
v  kostele. Jejich nasazení a radost nakazily 
i bulharské dělníky. Večery jsme trávili s kyta-
rou a harmonikou. Nuda nebyla. Patří jim 
opravdové díky za jejich zapálení pro Boha a 
naši misii.

Díky Fandovi Jelečkovi jsme již potřetí zor-
ganizovali „červenou středu“, připomínku 
pronásledováných křesťanů, která spojuje 
křesťany po celém světě. Modlitby se zú-
častnili jak naši mládežníci z machaly, tak 
i farníci ze Zagory a Kazanlaku.

Petr Cvrkal s Martinem se zúčastnili setkání 
ředitelů komunit a středisek ve Fryštáku. Po-
máhá to udržovat vzájemnou sounáležitost 
a sdílení v rámci naší provincie.

Listopad se také nesl ve znamení letos již 
třetích voleb do parlamentu a prezident-
ských voleb. Volby vyhrála strana, která byla 
založena teprve před třemi měsíci. Jmenuje 
se „Změna pokračuje“ a vznikla z dočasné 
vlády, která zde přes půl roku vede Bulharsko. 
Vláda by měla vzniknout minimálně ze 
čtyř  stran, což do budoucna nevypadá moc 
stabilně, ale nechme se překvapit. Prezi-
dentem byl již podruhé zvolen Rumen Radev.

Požehnaný vstup do svátků
narození našeho Pána přeje Mar n
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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 ze Sofie. 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 kapi-
tole. Je důležité, abychom se zabývali věcmi po-
svěcujícími 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 je-
denáct hodin jsme pak vše společně zakončili 
slavnostní liturgií a vynikajícím obědem.

Následující odpoledne otcové využili pracovně. 
Bylo potřeba promyslet, prodiskutovat a na-
plánovat spoustu záležitostí a věcí, které nás če-
kají. Dobrovolníci tak měli na chvíli volno, ale 
jelikož se řídí heslem „najdi si práci, než si ona na-
jde tebe“, tak jako vždy ochotně pomohli, kde 
bylo třeba a čas využili aktivně.

Fran šek Šůstek

Listopadová
 duchovní obnova
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Po kolikáté jsi tady a proč?
Miloš Křesťan: Poprvé. To bylo jednoduché. Po-
prvé a doufám, že ne naposled.  Oslovili mě salesi-
áni na Starých pákách, konkrétně Zdeněk Jílek, 
bratr o. Martina.
Josef Nádvorník: Počtvrté. Protože mně zavolal 
pan Boštík, že potřebuje pomoct.
Mirek: Podeváté. Je to srdcová záležitost. Ze za-
čátku mně to nic neříkalo, pozval mě jeden kama-
rád, věděl, že dělám zednickou práci. A když jsem 
viděl naproti tu Machalu, teď už je toho hromada 
odbouraného, tak jsem si říkal, ne kvůli nim, ale 
kvůli bráškům, protože oni tady sejou semeno, 
kterého úrodu sklízet nebudou. A potřebujou pod-
pořit a pomoct. 

Jaká práce na stavbě tě nejvíc baví?
Miloš Křesťan: No, samozřejmě vše, co se týká 
truhlářské práce, protože jsem truhlář,  ale ne-
bráním se žádným novým pracím, nemám žádné 
zábrany nebo žádný překážky a když je něco zato-
čenýho, tak je to krásný.
Josef Nádvorník: Nejlepší činnost, které jsem do-
sáhl, bylo omítání. Ne s tím novým strojem, ale 
ručně. A nejlepší jsou ty otáčky. Tvarové omítání. 
To jsem ještě nikdy nedělal a dostal jsem tu čest 
omítat a navíc jsem mohl omítat s Jiřím. To bylo 
fantastické. To je můj nejlepší kamarád a takový 
jako… bratr.

Mirek: To je jako “Ferda Mravenec” práce všeho 
druhu. Mě bavila zednická, to jsme napřed dělali, 
teď už stárnu, tak spíš takové ty “Miro, dones to, 
Miro, podrž to, Miro, namíchej maltu”

Kdy sem vezmeš svoji manželku?
Miloš Křesťan: Hned jak to bude možný!
Josef Nádvorník: To nevím. Až nadejde čas.

Jaké nové slovo ses naučil?
Miloš Křesťan: “Blagodarija” a znamená to děkuji.
Josef Nádvorník: “Čuk” je kladivo. “Da” je ano, 
“blagodarija” je děkuji. A potom teda ještě malta 
se řekne… “malka”, ne “mazilka”, jooo! Kovadlina 
je “gek. “Čuk a gek” je kladivo a kovadlina :-D
Mira: Ne. Já jsem tvrdý na učení jazyků. Kdysi 
jsem se učil rusky, tak ta ruština je v některých 
slovech podobná. 

Víš, jaká je nejvyšší bulharská hora?
Miloš Křesťan: Nevím, ale věděl jsem to. Když 
jsme byli na výletě v neděli, tak jsme se o tom 
bavili. Petr mně to říkal, ale už nevím.
Josef Nádvorník: Já skutečně nevím. Hele, mně 
to nevadí, že to nevím, ale já se zeptám a třeba se 
to doučím.

Rozhovor vedla Terezie Kološová

Apoštolové
z Česka

Rozhovor s brigádníky
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Se školním rokem začala pravidelná činnost ta-
ké naší skautské družinky. Je nás deset a všichni 
kluci jsme ze starozagorské machaly. Pravidelně 
jednou týdně se scházíme v klubovně – jedné 
z učeben, kterou nám poskytuje salesiánské stře-
disko.

Jelikož jsme se začali scházet již v minulém ro-
ce, známe se lépe mezi sebou a roste s námi 
i  skautské povědomí. Naši „náčelníci“ Cvrček 
a  Markos mívají vždy připravenou krásnou pre-
zentaci a povídání o skautském zákoně a desate-
ru Božích přikázání. Některá pravidla se spolu 
dost dobře doplňují a celá schůzka tak má supr 
téma.

Se skautskou praxí je to občas náročné spíš 
manuálně. Trénujeme uzly, které nejlíp zvládá 
Harry (dobrovolník František). Měli jsme už i sou-
těž – co nejrychleji uvázat první dva uzly, které už 

umíme všichni. Ale lana nám někdy dají pěkně 
zabrat a to si pak málem (i navzájem) zauzlujeme 
ruce.

Nebyla by to ale skautská schůzka, kdybychom 
důležité a náročné věci nespojili s příjemnými 
hrami. Ty jsou nejlepší, protože můžeme vy-
blbnout všechnu energii, a zase se nám pak dob-
ře dělají další věci.

Všichni sbíráme točky – bodíky, a to nás mo-
tivuje nejvíc - pracovat na své disciplíně, sebe-
kázni, ale i znalostech a dovednostech.

Jinak se už těšíme na Vánoce, protože nám 
Cvrček slíbil zimní tábor. A to ne jen tak ledajaký! 
Když všechno klapne, strávíme nějaký čas s rove-
ry ze Sofie. To už jsou ostřílení mazáci, takže 
jsme zvědaví, co všechno nového nám toto 
dobrodružství přinese.

Fran šek Šůstek

Půl roku oddílu
Na co ještě čekáme
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OBJEDNEJTE SI ZPRAVODAJ

Pošlete nám email na fundraiser@sdb.cz, nebo stahujte z http://www.sdb.cz/bulharsko. 
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Stavba komunity, školy a kostela ve Staré 
Zagoře pokračuje i díky vaší podpoře. Pomalu 
začínáme také uskutečňovat náš sen o otevření 
školy, pro romské děti. Samozřejmě to nebude 
příští rok, ale přesto otevření školy, která by měla 
být především pro romské děti, se blíží. Proto 
jsme vytvořili tým, který bude připravovat 
rozjezd školy. V tomto týmu jsou tři salesiáni 
(Petr Cvrkal, Martin Jílek a Marcos Dalla Cia) 
a Irina Stančeva, ředitelka jedné základní školy. 

Po dvou pracovních plánovacích setkání jsme 
se rozhodli vyrazit na zkušenou do dvou 
soukromých škol. Navštívili jsme katolickou 
soukromou školu v Ruse, o kterou se stará řád 
pasionistů a soukromou školu ve vesničce 
Rusalia, kde kromě školy je i internát pro děti. 
Tyto návštěvy nám pomohly být o kousek blíže 
našemu snu pomoci dětem v romské čtvrti, 
v  které pracujeme,  v jejich vzdělání. Díky, že i 
díky vám můžeme tento sen žít.

Petr Cvrkal

Katolická farnost v Kazanlaku, působiště čes-
kých salesiánů, se aktivně účastní života bul-
harského společenství církve.

13. listopadu 2021 jsme se zúčastnili liturgie na 
památku blahoslaveného biskupa Evgenie Bosil-
kova v jeho rodném Belene na břehu Dunaje. Po 
mši svaté jsme se setkali s farníky Severní kato-
lické diecéze a mons. Strachilem Kavalenovem. 
Starosta Belene nás seznámil s historií i bu-
doucností města a provedl nás po jeho památ-
kách.

Poutě  kazanlacké  farnosti

20. listopadu 2021 jsme 
se vypravili na poutní 
místo Černé Madony 
čenstochovské do města 
Malko Tarnovo. Na liturgii 
navázalo setkání s místní-
mi a prohlídka města. 
Cestou domů jsme ještě 
navštívili historické místo 
Petrova niva.

Stefan Papukčiev

Na  zkušenou 
po  Bulharsku


