
Milí přátelé našeho díla,
přinášíme vám podzimní zprávy. Začátkem říj-

na naši komunitu navštívili rodiče Petra Cvrkala. 
Bylo to milé setkání, během kterého také přijel 
z Říma Jaromír Zádrapa, který zde působil. S Ja-
romírem jsme oslavili jeho padesátiny. Vzpomí-
nalo se na staré časy.

Ve středisku se postupně rozjela pravidelná 
činnost, do které se již zapojují i dvě nové 
dobrovolnice – praktikantky z Jaboku. Se skauty 
jsme prožili jednu noc pod stany a koncem října v 
Kazanlaku začal druhý kurz animátorů. 

Markos odjel na svatořečení bl. Artemide Za-
ttiho do Říma a pak na dva měsíce do Argentiny 
na dovolenou. 27. října uplynul rok od smrti jeho 
tatínka. Markos se vrátí na Vánoce. 

V Bulharsku proběhly další volby. Vyhrála stra-
na Gerb, která zde dlouhé roky vládla. Ale na 
novou vládu si ještě počkáme, protože se těžko 
bude hledat koalice. Byly to čtvrté volby za po-
slední dva roky. Je stále za co se modlit. 

Martin
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Здравейте, jmenuji se Rebeka 

a jsem nová dobrovolnice v Bulharsku ve 

Staré Zagoře. O této možnosti jsem se 

dozvěděla přes školu – studuji druhý ročník 

oboru sociální práce na Jaboku. Tohle beru 

jako otevření možnosti pro dlouhodobou 

spolupráci mezi Jabokem a salesiány ve 

Staré Zagoře, byla bych ráda, kdyby 

i v dalších měsících a letech více studentů 

Jaboku využilo tuhle možnost, protože je to 

super!

Ačkoliv je týden poměrně vjemově i časově 
náročný, člověk si zvykne, já mám za sebou 
první měsíc a zdejší režim se mi pomalu zaryl 
pod kůži. Významnou roli hraje samozřejmě 
zdokonalování v jazyce, najednou se hlasy 
kolem vás vybarvují a dostávají význam.  Ale co, 
jak jinak než fotkami vám přiblížit své dojmy... 
Tak jdeme na to!

To jsem já, už měsíc zabydlená
ve Staré Zagoře.

Společně s Bárou a Desi 
vedeme kroužky.

A tohle jsou „moje“ 
děti: Gospodin 

a Slavij tančí na 
trampolíně na 

hudební pecku, která 
je pro děcka 

z machaly skoro 
hymnou.
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Kroužek šití s Desi. Děti u fotbálku během
volnočasových aktivit.

Bára s Ivanem v rámci
doučování procvičují čtení.

Letos jsme se se zaměstnanci rozhodli trochu 
zpestřit týdenní aktivity pro mladé. 

Týden začínáme v úterý, kdy jdeme se za-
městnanci a dobrovolníky do romské čtvrti 
a hrajeme si s nimi přímo u nich. Je to příležitost 
k setkávání s rodiči a poznávání nových dětí, kte-
ré se snažíme zvát na aktivity organizované u nás 
ve středisku.

Ve středu a v pátek probíhá klasické dou-
čování. Ve čtvrtek jsou celé odpoledne kroužky. 
Kromě výtvarných aktivit se mladí mohou zapojit 
do kroužku vaření, sportu, hry na bubny či kyta-
ru. Kromě toho v úterý a ve středu večer jsou 

skautská setkání a ve čtvrtek večer dívčí parta.

Bohoslužby zůstaly ve čtvrtek, sobotu a  nedě-
li. 

Zatím sledujeme zájem o dění u nás. Denně se 
tu vystřídá v průměru nad dvacet mladých, z če-
hož máme radost. 

o. Martin

Nové činnosti ve středisku

V machale stačí málo: vyhodit míč, roztočit provaz.
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Skauti v noci
První oddíl starozagorských skautů má za se-

bou další premiéru, první puťák s přespáním 

v přírodě. Vyrazili ze Staré Zagory jen s tím, co 

unesli na zádech, jídlem, věcmi na přespání 

a  několika nejnutnějšími osobními potřebami, 

k poutnímu místu Stopa Panny Marie. Čekalo je 

překonávání vzdáleností, ale i obav z  nezná-

mého.

15. října vyrazilo od salesiánského centra 8 li-

dí: 6 skautů, animátor Georgi “Gope” a Petr 

Cvrkal. Před cestou si rozdělili společné vyba-

vení a proviant, ke kterým přidali i své věci. Ně-

kteří účastníci byli extrémně úsporní, a  tak 

si  všechny potřebné věci místa v krosnách na-

šly.

Stopa Panny Marie je pískovcový skalní útvar 

vzdáleně připomínající hluboký otisk ob-

rovského chodidla, v němž se drží voda a prý 

nikdy nevysychá. Lidé nedaleko vystavěli 

malou kapličku. Tam na druhý den ráno skauti 

slavili venkovní mši svatou a vydali se zpět 

k Zagoře.

Po návratu a 35 kilometrech v nohách dorazi-

la skupina zpět k salesiánskému centru. Kluci 

o svých zážitcích mnoho nemluvili. Můžeme se

tedy jen dohadovat, jak se jich výprava dotkla.

Někdo se po této zkušenosti lépe sbalí, jiný

zvládne třeba uvařit na ohni polévku. Všichni

se teď ale znají mnohem lépe, vždyť společně

putovali a pomáhali si. A to už něco znamená.

podle vyprávění o. Petra C.

Poutní kostelíček 

Narození Páně

nedaleko

Stopy

Panny Marie.

Odpočinek

pocestných.



5 Salesiáni v Bulharsku, 102/2022salesiani.cz/bulharsko

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, Rebeka Horáková. Texty posílejte na zpravodaj@donboskobg.org.

Zapojte se do misií zasláním daru na účet veřejné sbírky: 2500876091/2010 (FIO).


