
Milí přátelé Dona Boska,    

zdravím vás ze Zagory. Listopad byl pro nás plný milých setkání. Jednak přijeli na návštěvu rodiče 
Cvrkalovi. Zároveň dorazila další česká brigáda, na níž Míra Málek dostal medaili za desátou účast na 
brigádě, za což mu děkujeme a blahopřejeme.

Také proběhl výlet skautů s nocováním pod stanem, uskutečnila se „červená středa“, při níž jsme se 
modlili za pronásledované křesťany, a uspořádali jsme již tradiční potáborové setkání v Kazanlaku. Ten-
to měsíc nechyběl ani další animátorský kurz.

Velkou událostí bylo dokončení výstavby nového hřiště! Díky všem sponzorům a brigádníkům. Bez 
nich by to nebylo. Přijďte si zahrát.

Přejeme všem požehnané prožití svátků narození Pána všeho tvorstva.
Martin

SALESIÁNI V BULHARSKU
ZPRAVODAJ ČESKÉ SALESIÁNSKÉ MISIE V BULHARSKU
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Od 11. do 13. 11. se konalo v Kazanlaku potáborové 
setkání, nejočekávanější událost pro děti i animátory. 
Jsem vděčná, že jsem se mohla tábora i potáborového 
setkání účastnit. Již po mém příjezdu do Kazanlaku za-
čalo setkání velmi slibně. Hráli jsme si na hřišti s mí-
čem s dětmi z města Rakovski a čekali na příjezd 
ostatních. Byla to skvělá zábava, začali jsme si povídat 
a pomalu se seznamovat. Jakmile přijeli zbývající 
účastníci, navečeřeli jsme se a začal hlavní program. 
Seznamovací hry děti velmi bavily. I pro mě bylo zají-
mavé všechny ostatní poznat. 

Další den začal modlitbou, snídaní, mší svatou, na 
kterou navázala  beseda. Poté dobrovolnice připravily 
hru ve městě. Děti chodily a poznávaly Kazanlak. Bylo 
to vskutku zajímavé a nezapomenutelné. Už se těším 
na další tábor i potáborové setkání. Děkuji salesiánům 
a nadaci Don Bosko Bulgaria za skvělou organizaci 
a úžasné vzpomínky.

Iva, animátorka

Po táboře



Začátkem listopadu jsme se vydali na další 
brigádu do Staré Zagory. Jelo nás celkem 8. 
Každý z nás již nějakou brigádu u salesiánů v Bul-
harsku prožil a jejich dílo nás oslovilo natolik, že 
jezdíme brigádničit opakovaně. Letos jsme cestu 
naplánovali jinak a vydali se přes Rumunsko 
pozdravit krajany v Banátu.

Do Staré Zagory jsme dojeli v neděli. Fanda Je-
leček a Jirka Svoboda už mají připravenou práci 
na 5 dnů pro 8 lidí. Protože dopředu vědí, kdo 
přijede, mohou naplánovat práce pro laiky i mi-
stry v oboru. Rozdělili jsme se na dvě skupiny, 
jedna pracovala na kostele, druhá na hřišti. 

Na hřiště byl navezen podkladový materiál. 
Připravili jsme ho a urovnali, natáhli textilii a za-
čali stavět. Hřiště je poskládáno z jednotlivých 
plastových čtverců, které do sebe zapadají jako 
puzzle. Dají se lehce oddělit a vyměnit jen poško-
zené části. Romské děti měly velkou radost 
a chuť na pomáhat. Zprovoznili jsme i světla. 

Druhá parta pracovala na kopuli kostela, kde 
dodělala špalety na oknech, než se rozebere le-
šení.  To byla práce pro zednické mistry a jejich 
šikovné ruce.

Ale pobyt v Zagoře není jen o práci. Salesiáni 
nám vždy připraví milé domácké prostředí. U ve-
čeře je možné si s nimi popovídat a více pochopit 
toto dílo. Bratři nás seznamují s  romskou i bul-
harskou kulturou, máme možnost vnímat smysl 
apoštolátu v Bulharsku. Milým zpestřením bylo 
také setkání s rodinou Fandy Jelečka v Kazanla-
ku. Maruška i Fanda mají náš obdiv, za své roz-
hodnutí pomoci salesiánům v Zagoře a za vše co 
pro ně dělají. 

Děkuji všem chlapům, kteří se brigády zú-
častnili jednou nebo třeba i desetkrát. Věnují 
svůj čas, peníze, energii, poskytnou své auto … 
Jsou to borci se širokým srdcem.

Zdeněk Jílek

BRIGÁDA
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Setkání bylo velmi zajímavé a užitečné 
(alespoň pro mě). Témata o preventivním systé-
mu a typech výchovy byla vskutku obsáhlá a stá-
la za to. Každý řekl, jakou zažil výchovu a  jakou 
by rád předal další generaci. Naučili jsme se 
hodně nových zajímavých her a třebaže mi je 
dvacet let, bavil jsem se, jako by mi bylo pět. 

Modlitby před a po jídle se staly druhou nejdů-
ležitější věcí; tou hlavní bylo přijít vždy včas na 
ranní a večerní modlitbu a zejména na mši. Pře-
kvapila nás návštěva velmi zajímavého hosta, 
a  to pana Viktora Dremsizova, reportéra z  te-

levize Bulgaria ON AIR. S potěšením mohu říci, že 
poprvé po mnoha letech jsem cítil nadšení 
z  toho, že vidím reportéra naživo. Rozhovory, 
které jsme spolu vedli, byly jedny z  nejdůleži-
tějších v současné době… Pokud bych měl 
obodovat tento kurz, dal bych mu deset bodů 
z deseti. 

Děkuji všem animátorům, otcům, sestře a  zej-
ména Georgimu Stančevovi (kterému říkáme Bat 
Žoro) za trpělivost a nadšení, které kolem sebe 
šířil. Díky Bohu za všechny a všechno!

Animátor Kiril

První setkání animátorského kurzu proběhlo 

skvěle. Společně jsme prožili báječný víkend. Se-

šli jsme se v pátek na večeři a po ní začal 

program. Šli jsme spát pozdě a vstávali brzy, ale 

byli jsme připraveni účastnit se programu, který 

pro nás připravili animátoři Kate, Eli, Peťa a Gope 

spolu s otcem Petrem Cvrkalem. Ráno jsme zača-

li společnou modlitbou a snídaní. Pak násle-

dovala důležitá přednáška na téma Kdo jsem, 

kterou vedli Eli a Peťa. 

Hráli jsme hry a účastnili se dalších přednášek. 

Během jedné z nich nám náš milý Gope vysvětlil, 

co znamená být animátorem a co se od nás oče-

kává. Na oběd pro nás Fanda uvařil vynikající 

těstoviny. Odpoledne nás čekala velká hra, při 

které jsme chodili po Kazanlaku a plnili úkoly. 

Díky ní jsme měli možnost zábavnou formou po-

znat město a fotit se. Poté nás otec Petr seznámil 

s krásou liturgie východního obřadu. Sobotu 

jsme zakončili večerní modlitbou. V neděli jsme 

vstávali brzy. Po snídani jsme se modlili růženec 

a slavili mši svatou ve východním ritu. 

Poté jsme uklízeli a před odjezdem domů 

si  dali opět vynikající oběd. Můj osobní dojem 

z celého setkání je, že jsem se pustil do opravdu 

úžasného a důležitého úkolu. Líbí se mi, jak 

velkou roli má v animátorském kurzu Bůh. Za-

ujalo mě, jak byli vedoucí animátoři cílevědomí 

a  jak se o nás celou dobu starali. Děkuji celému 

týmu a už teď se těším na další setkání.

Animátor Francesco

A N I M Á T O Ř I



Děvčata ze spolča se během setkání stala 
královnami. Královský postoj už měly natré-
novaný.

Navštivili nás rodiče o. Petra C.

A také Vám přejeme ...
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Červená středa
Opět jsme se zapojili do akce Červená středa a na den připomínky lidí pronásledovaných pro ví
ru nasvítili kostel Panny Marie Pomocnice. Pozvání přijaly nejen děti z machaly, ale také 
duchovní dalších vyznání z okolí.
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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, Rebeka Horáková. Texty posílejte na zpravodaj@donboskobg.org.

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


