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Ať vám březnový zpravodaj v této napjaté době zpříjemní den!
Pro nás byl únor plný změn. Spolubratři Petr
Němec a Petr Cvrkal se přestěhovali z Kazanlaku
do Staré Zagory. Jirku Svobodu čeká zasloužená
tříměsíční dovolená mimo Bulharsko (duben –
červen). Funkci ekonoma komunity po Jirkovi
přebírá Markos. Martin Jílek vystřídal Donbora
na pozici ředitele Nadace Don Bosko Bulgaria.
S přestěhováním salesiánů do komunitního domu ve ve Staré Zagoře souvisel i přesun kluků
z kazanlackého internátu do škol ve Staré Zago-

ře. V Kazanlaku zůstala rodina Jelečkova a Martina Staneva, která tam přes týden pracuje
v kanceláři. Dům se bude využívat především pro
víkendové akce.
Také jsme začali s plánováním táborů. Jedním
z témat možná bude život sv. Františka Saleského, jehož obrázkový životopis jsme letos vydali. Jde o vůbec první životopis tohoto světce
v bulharštině.
pokračování

pokračování
A samozřejmě zde prožíváme válečnou situaci
na Ukrajině. To, čím se Bulharsko liší od České
republiky, je počet sympatizantů s Ruskem. Zhruba polovina obyvatel je a i během konfliktu zůstala rusofilsky laděna. Třeba dnes vyšel jeden
průzkum, kde 84 procent Bulharů nechce posílat
zbraně na podporu Ukrajiny. I v našich farnostech
je to názorově rozdělené půl na půl. Je to zřejmě
dané historicky, kdy Rusko několikrát osvobodilo
Bulharsko. (Stojí za povšimnutí, že za druhé světové války, kdy Bulharsko bylo na straně Hitlera
až do roku 1944, nikdy proti Rusku nebojovalo.)
My jako komunita salesiánů jsme připraveni
přijmout ukrajinské rodiny přes sofijskou charitu,
ale zatím se taková potřeba neobjevila. Momentálně je v Bulharsku asi 100 000 Ukrajinců,
kteří utekli před válkou. Jedna část jsou takzvaní
„besarabští Bulhaři“, kterých na Ukrajině žije asi
150 000. Pokud se v Bulharsku prokážou svým
bulharským původem, tak dostanou bez problémů bulharské dokumenty.

S „dětmi“ jsme také slavili významné dny.
Да си жиб и здраб Ханко. – Vše dobré, Chanko!
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Kroužek vaření navštěvují i chlapci.

Doufám, že jsem vás neunavil. Přeji požehnanou postní dobu.
Panno Maria, Královno míru, oroduj za nás.
Mar n

Do oratoře teď chodí hodně dětí. Mají to blízko
a asi je přitahuje i nové prostředí.
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Foglovi „stále“ v Bulharsku
Maruška a Vítek Foglovi u nás patří k častým návštěvám a také spolehlivým spolupracovníkům. Při poslední návštěvě jsme se Marušky zeptali:
s lidmi, ať už to jsou Bulhaři nebo Romové. Jen
mě dost limituje jazyková bariéra. Letos poprvé
jsem navštívila Bulharsko po bratrově odjezdu.
Byla to úplně jiná návštěva než ty ostatní.

Jak ses dostala k tomuto místu?
Do Bulharska a k tomu, co dělají salesiáni jsem
se dostala díky bratrovi, který je salesián a do
roku 2020 v Bulharsku působil.

Zažila jsi něco neočekávaného při své poslední
návštěvě?

Jak často se sem vracíš? Co tě k tomu vede?
Záleží na tom, co je často. Myslím, že často se
sem nevracím. Poprvé jsem v Bulharsku byla
v roce 2003 a pak ještě 6x. Bulharsko je krásná
země a moc se mi to tady líbí. Při každém pobytu
člověk objeví něco nového. A k návratu mě vede
vždy chuť vidět salesiány, vidět jak se dílo daří
a roste a taky se snažím vždy trošku pomoct.

Překvapením jsou vždy dobrovolníci. Je hezké se
s nimi seznámit a vidět, jak svoji službu prožívají.
Letos bylo ještě neočekávané a milé pozvání na
večeři od jedné romské rodiny, rozloučení před
odjezdem a dárek na cestu.
Máš nějakou myšlenku, kterou sis odvezla do
domů?

Co obvykle děláš, když přijedeš do Bulharska
na návštěvu?

Myšlenka na závěr? … hmm … „Bez Božího
požehnání marné lidské namáhání“.

Je to různé, podle situace, která právě je. V rámci
návštěvy je vždy nějaká snaha pomoct a pak taky
nějaký výlet na zajímavé místo a také setkání
salesiani.cz/bulharsko

Rozhovor vedla Terezie Kološová
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Kudy šla

Maria
Dívčí výprava

V posledních dnech je nouze o dobré zprávy,
proto bychom vám chtěli přinést alespoň jednu
veselou. V Bulharsku čím dál tím víc hřeje
sluníčko, a tak jsme s holkama vyrazili na výlet
do Starozagorských minerálních lázní. V jejich
blízkosti se nachází krásný přírodní úkaz „Stopa
Panny Marie“, který prý před tisíci lety býval
pohanskou svatyní.
Po příchodu křesťanství tato oblast posvátným
místem zůstala. Mýtus o „Stopě Panny Marie“ se
zrodil kvůli silnému bioenergetickému poli
a bizarní prohlubni nad skalami, připomínající
lidskou stopu, ve které nikdy nevysychá voda.
Celé místo vyzařovalo klid a pokoj. Po
putování jsme si udělali piknik v altánku
a pořádně se najedli. Cestou zpátky jsme si
zahráli hry v parku, pozorovali kačeny na jezeře
a vyzkoušeli všechny místní houpačky. A jak
poznáte, že se výlet podařil? Že se v jednom autě
paří a v druhém spí.
Anička Petrzikova
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Tábory se blíží
Proběhl přípravný víkend
Koncem února proběhlo v Kazanlaku setkání,
na kterém jsme plánovali letošní tábory. Během
víkendu jsme vybírali témata, jimiž bychom se
mohli na táborech zabývat. Jedním z nich je sv.
František Saleský, poněvadž letos v prosinci
uplyne 400 let od jeho úmrtí. Zároveň jsme jako
salesiáni letos vydali vůbec první životopis
tohoto světce v bulharštině. Je bohatě
ilustrován, takže bychom tuto knihu chtěli na
táborech věnovat všem účastníkům.
Také se podařilo vytvořit jednotlivé týmy pro
všechny čtyři tábory. Doufáme, že s Boží pomocí
i letošní tábory proběhnou dobře.
o. Mar n
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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