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Milí čtenáři,

zdravím vás s nadějí, že se něco dozvíte o dění u nás během dubna. 

Velká část aktivit se točila kolem slavení Velikonoc. Letos jsme slavili Ve-
likonoce tak trochu dvakrát. Ve Staré Zagoře jsme po přestěhování se do 
nové budovy rozdělili farnost na část římskokatolickou v centru města 
a řeckokatolickou v nové budově, kde nyní žijeme. A tak slavení Veliko-
noc probíhalo podle dvou kalendářů. Je to nová zkušenost a jsme rádi, 
že mladí Romové se aktivně zapojují do slavení bohoslužeb. 

Jako již tradičně, i letos jsme prožili křížovou cestu na Velký pátek 
naživo. S mladými jsme nesli přes romskou čtvrť kříž a rozjímali nad 
Kristovým utrpením. 

Na konci měsíce Petr Cvrkal s Martinem Jílkem odjeli na kapitulu do 
Fryštáku. 

Přeji příjemné čtení.  
Martin
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V Česku jste už dávno prožili Velikonoční 
svátky, tady na východě jsme se ke slavení 
dostali později. Východní obřady se liší 
nejen datem, ale i způsobem slavení. Naše-
mu Svatému týdnu se v Bulharsku říká 
Strastna sedmica (Страстна седмица). Tím-
to týdnem nás provázejí chvály, modlitby 
Následování ženicha (Последование на 
Жениха), které se modlí 3 dny, a mše, které 
mají věřící připravit na sobotní vigilii, kdy se 
slaví zmrtvýchvstání Ježíše Krista. Zají-
mavostí je, že všechny modlitby i liturgie 
v tomto týdnu se slouží dopředu, např. ranní 

pondělní modlitba se modlí už v neděli ve-
čer, večerní čtvrteční mše se slouží ve čtvr-
tek ráno, jedno z evangelií o vzkříšení se čte 
už v sobotu dopoledne. Svatý týden jsme 
zahájili Květnou nedělí, které se v Bulharsku 
říká Vrbnica (Връбница) nebo Květnica 
(Цветница) podle jarních květů nebo vrb. 
Otec Martin přede mší požehnal vrbové 
proutky, které jsme si pak odnesli do svých 
domovů. Večer jsme se zúčastnili první 
modlitby Následování ženicha (Последо-
вание на Жениха).

Tereza Kološová

Veliká noc
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30 nebo 40? A proč ne rovnou 90?! Tak jo! Vaření sice 
chvíli zabralo, ale jako vždy jsme měli vše včas připraveno. 
Děti si mohly vybrat mezi dvěma variantami zdobení vají-
ček. První byla pomocí voskovek, tak jak to známe i z Čes-
ka, a druhá varianta byla s vatou a barvami na vajíčka. 
Druhá metoda byla pro mě nová. Děti si zabalily vajíčko do 
vaty a poté na vatu kapaly barvy na vajíčka. Po pár mi-
nutách čekání se mohlo rozbalit a po uschnutí dozdobit ná-
lepkami.

Anička Petrzikova

Do našeho starozagorského 
střediska na velikonoční neděli za-
vítal velikonoční zajíček z  dalekého 
Německa. Připravil si pro děti několik 
úkolů. Prvním z nich bylo vypadat jako zají-
ček. Děti se s radostí pustily do práce a bě-
hem chvíle se celá místnost hemžila 
zajíčky s  různorodými oušky. To zna-
menalo, že cesta za odměnou může za-
čít.

Dalším úkolem bylo najít novou ceduli 
s číslem popisným a vyfotit se u ní jako 
důkaz, že jsme skutečně vše splnili. Je-
likož tento zajíček má velmi rád 
písničky, tak jsme mu společně zazpí-
vali písničku o zajíčkovi „zajčeto 
bjalo“ a rázem byl další úkol splněn. 
Ovšem to zajíčkovi nestačilo, rozhodl 
se, že chce vidět, jestli umíme skákat 
jako on. Rozdělili jsme se do dvou tý-
mů a snažili se doskákat si pro vajíč-
ko. Musím říct, že všichni jsou 
učinění mistři ve skákání. Zajíček měl 
z toho takovou radost, že nám chtěl 
dát za odměnu čokoládová vajíčka. 
Jenže zapomněl, kde je schoval, pro-
to jsme se vydali je najít. Naše fenka 
Jessi byla ale rychlejší a většinu 
z nich snědla. Naštěstí jsme měli va-
jíčka, která jsme společně barvili, 
a tak jsme si pochutnali a pozorovali, 
zdali bude naší Jessi špatně nebo ne.

Velikonoční zajíc
a Vajíčka
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Na Velký pátek jsme s dětmi slavili speciální křížovou cestu. Vyrobili 
jsme velký dřevěný kříž, který jsme společně nesli romskou čtvrtí. Na za-
čátku nás bylo jenom pár, ale postupně se k nám sbíhaly děti ze všech 
stran, takže nás nakonec bylo asi třicet. Na každém zastavení jsme si 
díky symbolům připomněli Kristovo utrpení. Třeba jako symbol k první-
mu zastavení jsme měli misku s vodou, ve které jsme si všichni umyli ru-
ce jako Pilát. Nejtěžší bylo vynést ji až nahoru k poslednímu zastavení 
tak, aby se voda nevylila, nebo aby ji někdo nevypil, protože žíznivých 
zájemců bylo dost a nepomohlo ani vysvětlování, že obsah misky je už 
jednou použitý. Lidé okolo nás hleděli, co jsme to za průvod, a někteří 
z nich na nás volali „Бог да вас благослови“, což česky znamená: „Bůh 
vám žehnej“.

Tereza Kološová

Křížová cesta
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V rámci ekodne jsme s dětmi strávili slunné 

odpoledne na dvoře a v okolí naší oratoře. Práce 

bylo dost, a tak jsme se rozdělili na dvě skupiny 

a  pustili se do toho. Kluci vykopávali a katrovali 

hlínu, vyzkoušeli si, jak jim to jde s rýčem, 

lopatou i hráběmi. Mnohem zajímavější však pro 

ně byla jízda s kolečky plnými hlíny. Holky pak 

navezenou hlínou plnily připravené truhlíky, kam 

zasadily okurky a okrasné rostliny. Truhlíky jsme 
na závěr dozdobili mušličkami a bylo hotovo. 

Pak jsme se přesunuli za plot a vykopávali díry 

pro nové stromky, které jsme dostali darem od 

jedné bulharské firmy. A že to nebylo lehké. Půda 

byla tvrdá, hodně kamenitá. My jsme se ale 

nezalekli, půdu připravili a zasadili stromky. A až 

se sem za pár let vrátíme, budeme se těšit stínem 

těchto stromů.

Aňa Hublarová

Ekoden
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Misijní práce salesiánů v Bulharsku není jen 
o  oratoři a chudých romských dětech. Animá-
torský kurz je příležitost, jak oslovit mládež, kte-
rá je ochotna růst v křesťanských hodnotách 
a být kvasem pro Království nebeské.

Po covidovém sociálním ochrnutí nebylo vů-
bec jednoduché začít. S organizátory jsme se se-
tkali již začátkem září a plánovali kurz rozhýbat 
se školním rokem. To se nakonec nepodařilo, 
a  s  účastníky jsme se tedy poprvé setkali až 
v  dubnu. O to radostnější a silnější ale setkání 
bylo. I když jsme se navzájem ještě neznali, v po-
hledech mladých se zračila touha a nadšení.

Tématem prvního víkendu a zahájením celého 
kurzu bylo sebepoznání. Proto jsme hned po 
krátkém pátečním seznámení mohli začít pěkně 
zčerstva, od rána. Přednášky jako Kdo jsem?, Kdo 
je animátor? nebo Duchovní život jsou pro mladé 
lidi v dospívajícím věku vždycky přínosné. 

Zvláště, když nejsou jako kázání rodičů, ale 
naopak v novém prostředí a s novými lidmi, kteří 
jsou „na stejné vlně“.

Abychom se neunavili neustálým deba-
továním, tak jsme samozřejmě části naučného 
programu střídali s hrami a aktivitami, z nichž ja-
ko nejlepší se ukázala hra v sobotu večer. Při té 
vlastně téměř nikdo nic neviděl, a všichni jen 
chodili se zavázanýma očima nesmyslně tam 

Animátoři

po koroně
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a zpátky po hřišti. Šlo ale o to, aby zkušený navigátor provedl celý tým sérií překážek. Vyzkou-
šeli jsme si tak důvěřovat sobě navzájem, následovat, i když nerozumím, kam jdu, nebo 

spolupracovat v týmu. Hra tak byla dobře trefeným hřebíčkem na hlavičku a vyvrcholením 
celého víkendu.

Nesmíme ale zapomenout na výše zmíněný duchovní život. Vzhledem k přípravám na 
Velikonoce a následnou Květnou neděli jsme již v pátek prožili krásnou večerní modlit-

bu, při které nám sestra Naďa a otec Petr, po vzoru Ježíšovy poslední večeře, myli nohy. 
V sobotu jsme byli uvedeni do slavení liturgie ve východním obřadu. To bylo o to pří-

nosnější, protože ne všichni se ve farnostech účastníme východních mší. Porozumění 
symbolům a důvodům, proč se něco děje, nám teď pomáhá se na modlitbu více 

soustředit. A také sobotní večerní modlitba 
se srdcem ze svíček uprostřed jako by podtrhávala lásku 
načerpanou na prvním víkendu celého kurzu a odrážela 
nádheru vytvořeného společenství.

A tak se těšíme na další víkend, který si pro nás salesiáni 
a další organizátoři připraví, protože nám má co nabídnout a my se chceme rozvíjet a  růst ve 
správných hodnotách.

Fran šek Šůstek
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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).

Každé tři roky probíhá salesiánská kapitula. Je 
to doba reflexe činnosti a nových vizí do budoucnosti 
pro celou českou provincii. Od 26. do 29. dubna 
proběhla ve Fryštáku její druhá část, které se také 
zúčastnili Petr Cvrkal a Martin Jílek z Bulharska. Pro 
nás, bratry z Bulharska, byla tato kapitula znovu 
možností potkat se se spolubratry z naší české 
provincie. Celá kapitula se nesla v bratrském duchu. 
Také jsme na skok pozdravili naše blízké a vrátili se 
znovu zpět do Bulharska s radostí, že patříme do této 
krásné salesiánské rodiny.

o. Petr C.

Krátce obrazem:
výše: dívčí spolčo
zde: lazarky – tradiční velikonoční kolednice v Kalitinovu


