SALESIÁNI V BULHARSKU
ZPRAVODAJ ČESKÉ SALESIÁNSKÉ MISIE V BULHARSKU
99 / měsíčník
červen 2022
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První skautský tábor

Zdravím z Bulharska.
Květen jsme prožili v duchu návštěv. Sezóna se rozjíždí.
Také jsme slavili sv. Cyrila a Metoděje poutí ve Staré Zagoře a
přečetli jsme Nový zákon online za 24 hodin. Přejeme
příjemnou četbu o našich aktivitách.

Martin

Jeden novinář a dva misionáři
Dvacetičtyřhodinová cesta autobusem z Česka
do Staré Zagory uběhla až moc rychle. Já, čerstvý
šéfredaktor Salesiánského magazínu, jsem tam
jel navázat kontakty, udělat rozhovory, pár fotek
a seznámit se s naší misií. Spolucestujícím a průvodcem mi byl salesián Jarda Fogl, který se v roli
ředitele Sadby jel podívat na místo, kde jako misionář působil mnoho let. A dalším společníkem mi
byl salesián Jára Vracovský, který je už šest let misionářem v Mongolsku a po několika letech přijel
navštívit českou provincii. Abych to shrnul, dohromady to je jeden novinář a dva misionáři, tak
si dokážete představit, že dvacet čtyři hodin nám
bylo málo.
Naštěstí se naše trojka držela pospolu i v Bulharsku. Jarda byl ve svém živlu a dělal nám průvodce. Měli jsme možnost doprovázet ho na
návštěvy romských rodin, se kterými si za ta léta
vybudoval rodinný vztah. Nejen s ním jsme měli
možnost opakovaně navštěvovat romskou čtvrť,
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kde misionáři působí, a poznávat realitu nepředstavitelné bídy, ve které tamní Romové přežívají.
Také jsme se zapojovali do programů střediska
a trochu cestovali po Bulharsku. Výčet setkání,
která jsme za jeden týden měli možnost prožít,
by vydal na dlouhatánskou reportáž, a tu také
napíšu do zářijového Salesiánského magazínu.
Musím říct, že jsem byl ohromený salesiánským dílem v Bulharsku, které je zásluhou nejen
salesiánů, ale i mnoha dobrovolníků, laických zaměstnanců z Česka i místních a samozřejmě
dobrodinců. Nezasvěcenému návštěvníkovi se
může zdát toto misijní dílo trošku pomalé,
živelné, možná až nekoncepční, ale pokud se nechá misionáři do problematiky zasvětit a dotknout se reality opravdu chudých lidí, se
kterými pracují, velice rychle pochopí, že to je
především běh na dlouhou trať, že všichni zúčastnění pracují s velkým nasazením, trpělivostí
a vytrvalostí a že z jejich práce roste něco, co nás
všechny přesahuje a už teď přináší své plody.
Díky za velké obohacení, držím vám palce a myslím na vás v modlitbě.
Honza Kvapil
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v Bulharsku. Během 24 hodin jsme postupně
četli Nový zákon a vysílali ho do éteru. Ve čtení se
střídalo 15 lidí. Zapojili se i dva pastoři, kteří pomohli svým přednesem. Myslím si, že největší
užitek z toho měli sami čtenáři. Rádi bychom to

24. května si Bulharsko připomíná Den národního písemnictví spojený se svátkem svatých Cyrila a Metoděje. V tento den papež
každoročně přijímá bulharskou delegaci v Římě.
My jsme se díky misijní výzvě z letošní kapituly
pokusili tento den přiblížit Boží slovo lidem

příští rok zopakovali.

o. Martin

Zveme Vás na připravované akce:
• BOSCOcup. VÍCE pro Bulharsko, sobota 3. září. Podrobnosti na letáčku.
• Koncert pro Bulharsko, neděle 4. 9., Denisovy sady  Brno. Podrobnosti upřesníme.
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První tábor
O víkendu 21. a 22. května vyrazili skauti na
svůj první tábor. V únoru tohoto roku byl totiž
založen nový, druhý oddíl, jímž se rozrostlo naše
starozagorské středisko Zaralii (pojmenované
podle dřívějšího označení města).
Náš tábor jsme pořádali v Kazanlaku, odkud
jsme se vydávali na pěší túry a poznávali okolí.
Navštívili jsme přehradu Koprinka i megalitickou
památu Dveře bohyně (Вратата на богинята).
Na tomto prvním táboře jsme chtěli upevnit
kolektiv a předat chlapcům základy skautského
života. Naučili jsme se rozdělávat oheň a vázat
uzly.
V programu se střídaly výlety a čas na učení se
novým věcem. Tábor byl úspěšný a připravil
chlapce na delší prázdninovou akci, kterou
plánujeme na červenec. Tam se sejdou všichni
starozagorští skauti a někteří noví členové budou
salesiani.cz/bulharsko

skládat skautský slib. Doufáme, že se všichni posílí v rozhodnutí být vždy připraveni sloužit.
Markos
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Animátoři
Druhý animátorský víkend je za námi.
Bohužel pro nás dobrovolníky to byl
poslední víkend. Animátoři se znovu setkají v
novém školním roce. Viděli jsme se jen dva
víkendy, ale i tak jsme spolu prožili plno
krásných chvil, na které budeme s radostí
vzpomínat.
Anička Petrziková

Připravujeme tábory
O víkendu jsme měli plánovací setkání před
tábory. Bylo nádherné. Společně prožitý čas
mě velmi motivoval. Podařilo se nám navzájem si rozdělit úkoly, takže každý má něco na
starosti a nikdo se nebude cítit nepotřebný.
Vše proběhlo ve větším klidu, než jsem čekala.
Mám radost, že jsem se mohla tohoto setkání
zúčastnit a na tábor se moc těším. Každé setkání, organizované salesiány a každá prázdninová akce, kterou pořádají, mě motivuje
k životu z víry a přibližuje k Bohu.
animátorka Iva Kavarkova

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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