SALESIÁNI V BULHARSKU
ZPRAVODAJ ČESKÉ SALESIÁNSKÉ MISIE V BULHARSKU
únor 2022

95 / měsíčník

Milí přátelé Dona Boska,
posíláme vám ohlédnutí za prvním měsícem roku. V půli ledna se Petr Cvrkal
s Martinem Jílkem zúčastnili provinciální

Z čísla

kapituly ve Fryštáku.

Kolaudace
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Krmítko
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20. ledna úspěšně proběhla kolaudace
první části stavby! Jak probíhala, Vám přiblíží
Jiří Svoboda.
Na dvoudenní slavnost Dona Boska přijeli
dva bulharští biskupové.
Přejeme Vám požehnané dny i Boží přítomnost v této obtížné době,
Martin

Když je všechno vzhůru nohama
(Přijela brigáda z Česka)
4
Slavnost Dona Boska

56

Kdo si hraje, nezlobí

7

Zjevení Páně

8

Kolaudace
Milí přátelé a příznivci našeho díla zde v Bul-

Den D, tedy kolaudace první části objektu byla

harsku, srdečně Vás zdravím.

stanovena na 20. ledna. Uklízení objektu obstaraly naše dobrovolnice, které vše vycídily do pa-

Podepsání dokumentů o vhodnosti stavby

třičného lesku. Jímala nás menší nervozita,

nám umožnilo se nastěhovat do komunitní části

neboť některé menší „nedodělky“, např. požární

objektu ve Staré Zagoře, ale vlastní kolaudace

pumpy byly dodány několik hodin před kolauda-

ještě neproběhla. Dlouho se připravovala, hlavně

cí. Samotná kolaudace však proběhla bez

papírově. Nestačí, že máte dokument, že výrobek

problémů (bez připomínek) a v přátelském du-

je vyroben podle evropských norem, ale musí

chu. Dokonce František Jeleček komisi vysvět-

být zkontrolován odborníkem; ten je kontrolován

dozorčím

orgánem

apod.

loval, kdo jsou salesiáni a co zde dělají. Takže

Hlavně

zaplať Pánbůh za tu první část, za Vaši pomoc

požárníci vše bedlivě pozorovali a na objekt se

a modlitbu.

jeli podívat 4x.

S vděčnos Jiří Svoboda
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Jeden z kroužků, co zde máme, je kroužek
tvoření.
Děti si tentokrát mohly vyrobit krmítko pro
ptáčky z materiálů, které máme běžně doma. Zde
máte návod, jak si takové krmítko vyrobit i u vás
doma.

Vyrobte krmítko
pro ptáčky

Stačí pouze rulička od toaletního papíru,
provázek, trochu ořechového másla a oříšky, my
jsme použili směs určenou přímo pro ptáčky.
Ruličku namažeme máslem a poté jí vyválíme
v oříšcích. Poté provlečeme provázek a máme
hotovo.
Nakonec vyberete strom, na který uvidíte z okna,
a už se jen kocháme rozmanitými ptáčky na
krmítku.
Anička Petrzikova
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#pracovnidovolena
#bulharskarabota
#zlateceskerucicky
#cesivbulharsku
#tominevychádza
#pripracilegraci
#dikyzatydary
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Slavnost Dona Boska

Kazanlak

i dobrovolníky. Největší úspěch měla taneční vystoupení a společné hraní na kytaru dvou kluků
z kazanlackého intru Panča a Angela s dobrovolníkem Františkem. Program moderovali dva
moc šikovní animátoři Dani a Krasimir.

Víte proč je konec ledna pro salesiány tolik důležitý? Slaví se totiž slavnost Dona Boska! My
jsme se na tuhle slávu chystali už od začátku měsíce, kdy holky s hlavní animátorkou Dani začaly
nacvičovat taneční vystoupení. Pak se přidal
i baletní kroužek s profesionální baletkou
Elizabeth, která stihla holky naučit krásné představení.

Po skončení zábavy jsme před kostelem každý
vyfasovali svačinu do ruky a vydali se na výlet
k přehradě, kde nás čekaly nejenom krásné výhledy, ale taky hodně studený vítr a zima. Po
půlhodinovém házení kamení do vody, které
děcka bavilo nejvíce, jsme se přesunuli dál ke
krásnému kostelu do Šipky, kde jsme si užili
pořádnou koulovačku ze zbytků sněhu.

Ten den, tedy v sobotu ráno, jsme společně vyjeli směr Kazanlak, kde jsme slavili liturgii s biskupem Christem. Kostel byl plný lidí, kteří se
přišli také rozloučit s kazanlackou komunitou
před stěhováním do Staré Zagory. Po mši jsme si
přetočili židle vzad, kde se začal odehrávat
program připravovaný dětmi, animátory
salesiani.cz/bulharsko

Na druhý den jsme pokračovali ve Staré Zagoře.
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Stara

Zagora

Další den jsme pokračovali slavením mše svaté
ve starozagorském kostele, kterou přijel sloužit
druhý biskup Rumen. Následující program byl
podobný tomu kazanlackému, navíc představily
své umění ještě děti z Kalitinova, které nacvičily
scénku ze života Dona Boska. Pak jsme se
společně občerstvili dobrým jídlem a pitím
a vyrazili na oběd, který pro nás navařila Maruška
Foglová s dobrovolnicí Aňou. Byl to opravdu
kulinářský zážitek a moc jim tímto děkujeme.
Terezie Kološová
salesiani.cz/bulharsko
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s romskými dětmi z machaly – čtvrti, kde žije
přibližně 20 000 Romů separovaných od zbytku
města. Salesiáni Dona Boska jsou společenstvím
patřícím do římskokatolické církve. Věnují se
především mladým lidem a dětem po celém světě
a hledají možnosti, jak jim zajistit co nejlepší
budoucnost. Tady v Bulharsku se snaží podchytit
tu nejchudší část společnosti.

Čtyřlístek zdraví Česko,
jsme čtyři dobrovolníci (Aňa, Anička, Terka
a František), kteří se rozhodli darovat jeden rok
romským dětem v Bulharsku, konkrétně ve městě
Stará Zagora. Je to velké město uprostřed
Bulharska, žije zde bezmála 140 000 obyvatel.
Salesiáni tu od roku 2008 pracují především

Od roku 2015 staví salesiáni ve Staré Zagoře
nový kostel a školu. Scházíme se zde k doučování, kroužkům, táborům a také ke společné
modlitbě. Ve středisku zatím využíváme dvě třídy, celkem pro 40 dětí. Prostor pro venkovní hry
dětem chybí, protože plánované hřiště je stále
rozestavěné. Tento projekt navazuje na dárcovskou kampaň z roku 2020 na odvoz zeminy.
Naším cílem je získat finanční prostředky na jeho
salesiani.cz/bulharsko

zprovoznění, zejména terénní úpravy, položení
základní vrstvy materiálu a natažení bezpečnostních sítí. Celkové náklady na dokončení hřiště se
nyní odhadují na 750 000 Kč. V této dárcovské výzvě bychom chtěli sehnat 70 000 Kč. Pomozte
nám sehnat prvních 10 %. Chceme vás oslovit
s prosbou o jakýkoli příspěvek na zprovoznění
hřiště.
Díky Vašim příspěvkům otevřeme hřiště dětem.
7
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6. ledna o samotném svátku jdou pravoslavní
kněží se svěcenou vodou a dřevěným křížem
k blízké vodě (řeka, potok, rybník, moře...). Kněz
hází kříž do vody a kdo z mladých mužů, kteří
vzápětí skáčou do vody, jej chytí, je „geroj – hrdina“, a podle tradice bude zdravý a šťastný celý
rok. V některých obcích pak všichni muži, co jsou
ve vodě, tančí tanec zvaný „choro“. Lidé se na
tento obyčej jezdí dívat ze širokého okolí.
Svěcenou vodu si lidé nosí i domů. Používají ji
ke kropení i pití. Je to důležitá část jejich
domácnosti. Když už nemají, chodí si pro další
do kostela, kde jí je dost.
V dalších dnech kněz se svěcenou vodou
navštěvuje rodiny a světí jejich domovy, aby Pán
Bůh je i návštěvy jejich domu chránil tento rok
od nemocí a všeho zlého. Tato svěcení domů
(tzv. porasvane) jsou vhodnou příležitostí
k oživování vztahů s farníky a jejich rodinami. Je
dobře si na ně udělat čas. Posedět, pohovořit,
poptat se na to, jak žijí. Když je rodin mnoho, vytvoří se harmonogram návštěv. V některých
farnostech mají určené ulice, kde se navštěvuje
dům od domu. To ale není náš případ. Když jsme
navštěvovali lidi my, tak většinou autem kvůli
vzdálenosti.

Богоявление
Svátek Zjevení Páně 6. ledna se ve východní
tradici slaví především jako den, kdy byl pokřtěn
Pán Ježíš v řece Jordánu. Proto se také používá
název Jordanovden a odvozují se od něj i křestní
jména Jordan, Jordanka.

Zajímavé je, že hned další den po Zjevení Páně
7. ledna se slaví tzv. Ivanovden – svátek sv. Jana
Křtitele! Takže slaví svůj svátek všichni Ivanové
(Janové), kterých je v Bulharsku stále hodně.

5. ledna večer nebo 6. ledna je v kostele tzv.
velik vodosvet, svěcení vody, s níž se pak kropí
kostel a lidé. Každý přistupuje ke knězi a ten mu
smočí čelo větvičkou bazalky namočenou v posvěcené vodě. Člověk pak líbá kříž v ruce kněze.

Se svátkem Jordanovden je spojeno spousta
obyčejů a pověr. To by ale bylo čtení na několik
stran! Děkuji za trpělivost.
o. Petr Němec
(foto: Krestenie Christovo, muzeum Haskovo)

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