SALESIÁNI V BULHARSKU
ZPRAVODAJ ČESKÉ SALESIÁNSKÉ MISIE V BULHARSKU

Chlapecký tábor
V týdnu 11.–17. července se konal chlapecký
tábor v chatě Dekoteks u města Sliven. Účastnilo
se jej 18 chlapců ve věku 10–14 let z měst Stará
Zagora, Rakovski a Plovdiv a z vesnice Kalitinovo.

s životopisem tohoto světce. Táborové hry a soutěže se pojily k tomuto tématu a místům, kde
světec žil.
Hry, přednášky, výlety a slavnostní okamžiky
se staly součástí náročného a zároveň zábavného
programu. Zážitky byly natolik intenzivní, že rozloučení se neobešlo bez emocí a nostalgie po
tom, co končí.

Čtyři mládežníci si poprvé vyzkoušeli roli
animátorů. Účastnili se táborů jako kluci, a letos
měli novou odpovědnost. Na vedení tábora se
podíleli i dva čeští a jeden slovenský
dobrovolník, kteří přijeli na léto.

Srdečně děkujeme všem, díky nimž se mohou
tyto aktivity konat.
Mar na Staneva

Tématem tábora byl život svatého Františka
Saleského. Každý z chlapců dostal knížku
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Dívčí tábor na Karandile
V tomto roce se znovu konaly dlouho oče-

první šla děvčata do lesa po světle svíček, které

kávané letní tábory pro holky a kluky, pořádané

je vedlo ke stanovištím, kde četla úryvky z Nové-

nadací Don Bosko Bulgaria a jejími animátory.

ho zákona a odpovídala na otázky. Druhá hra by-

Dívčí tábor se uskutečnil od 18. do 24. července

la zábavnější. Holky plnily ve skupinách úkoly,

na vrchu Karandila nad městem Sliven.

které na ně čekaly v chatě a na dvoře.

Účastnila se jej děvčata ve věku 7 až 15 let

Během dalších dnů jsme kreslily čepice, zrca-

z různých míst – Stará Zagora, Kalitinovo, Plov-

dla a vyráběly herbářové záložky. Poslední večer

div, Sofie, Jambol, Šumen, Rakovski atd.

jsme měly táborák, stejně jako na každém tábo-

Hlavním tématem letošního tábora byly Ježí-

ře, a pekly maršmelouny. Hrály jsme scénky, hry

šovy zázraky a ke každému dni se pojil jeden

a zpívaly u ohně. Večer jsme zakončily dě-

z nich. K besedám se přidaly i rozhovory k téma-

kovnou modlitbou za to, že jsme všechny ve

tům osobního života. Prožily jsme společně
mnoho zajímavých, zábavných, poučných a ne-

zdraví prožily krásný čas s našimi starými i nový-

zapomenutelných her a okamžiků.

mi přáteli.

Jeden den nás čekala výzva samostatně rozdě-

Děkujeme otcům salesiánům, animátorům

lat oheň a uvařit si oběd. Vydaly jsme se na celo-

a dobrovolníkům za zorganizování tábora a dár-

denní výlet na místo zvané Mečata poljana.

cům, kteří jim pomáhají v jejich díle.

Během tábora jsme zažily dvě noční hry. Při
salesiani.cz/bulharsko

Miglena, animátorka
3

Salesiáni v Bulharsku, 101/2022

Skautský tábor
Ve vesnici Malčika na severu (kraj Pleven) se
konal letní tábor starozagorského skautského
střediska Zaralii. Účastnili se jej členové prvních
dvou skautských oddílů a doprovázeli je animátoři z čtvrti Lozenec, salesiáni a dobrovolnice Anna Petrziková.

chlapci (jeden z nich jako spolupracovník oddílu)
slíbili „být vždy připraveni ke službě“. Jako odznak obdrželi šátek vyrobený speciálně pro tento
skautský oddíl. Nese barvy a symbol romské
vlajky: modrý pruh nahoře jako symbol nebe
a zelený dole jako země a uprostřed kolo jako výraz kočovné kultury.

Zážitky byly pro všechny velmi užitečné.
Program sestával z her, naučných témat a výletů.
Kromě toho si skauti užili bazénu v blízkém
městě Levski, což bylo obzvlášť příjemné ve
velkém vedru, které nás v tomto týdnu provázelo.

Vážíme si podpory všech, díky nimž se tábor
mohl uskutečnit. V případě skautů víme, že jsou
množiteli dobra, protože chlapci jsou ve skautu
vedeni k tomu, aby byli užiteční pro společnost
svou solidaritou a službou.
Markos Dala Sia, SDB

Stejně jako minulý rok chlapci prožili „den solidarity“, kdy pracovali společně s několika rodinami a dospělými z vesnice. Vděčnost obyvatel byla
veliká, stejně jako spolupráce.
Velkou radost nám udělala jedna novinka, a to
skautský slib, který složili dva chlapci z čtvrti Lozenec. Po roce a půl příprav a zkoušek tito dva
salesiani.cz/bulharsko
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BoscoCup od Goša

Poprvné v historii BoscoCupu zví
tězili bulharší misionáři za výrazné
mezinárodní podpory.

Jednoho krásného slunečného dne jsem tam byl. Tam,
v jednom malém krásném městě, Boskovicích, na jednom
stadionu. Konal se tam benefiční fotbalový turnaj pro misii
salesiánů v Bulharsku. Sešlo se hodně týmů, hodně diváků
a hodně dárců.
I když jsem se trochu bál, že se nebudu moci dorozumět,
nakonec jsem se skvěle bavil. Potkal jsem tam své blízké
přátele, kteří byli dobrovolníky v Bulharsku, povídali jsme
si a smáli se. Cítil jsem se jako doma. Hrál jsem za bulharský
tým Don Bosco; jedli jsme spolu, pili, bavili se a na konec
i vyhráli. Děkuji Bohu, že mě tam ten den poslal, a mohl jsem
zakusit lásku lidí k církvi a k dětem. Nemůžu se dočkat, že
příští rok pojedu znovu!
Georgi „Gošo“ Kavurkov

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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