
SALESIÁNI V BULHARSKU
ZPRAVODAJ ČESKÉ 

SALESIÁNSKÉ MISIE
 V BULHARSKU

104 / měsíčník
leden, únor 2023

Milí přátelé našeho díla,

zdravím, abych vás informoval o  prosincovém 
a lednovém dění.

Začátek posledního měsíce jsme zahájili animá-
torským kurzem v Kazanlaku. Markos se vrátil 
z  Argentiny 16. prosince, takže jsme mohli sledovat 
společně finále mistrovství světa ve fotbale. Pozvali 
jsme mládežníky a společně zažili euforii z vítězství 
Argentiny. 

Vánoční oslavy proběhly jak v Zagoře, tak v  Kaliti-
novu. V Zagoře přišlo přes 150 dětí a mladých, což 
byl asi náš rekord. Nejprve jsme připravili olympiádu 
a  poté přišel „děda Koleda“ s dárky. V  Kalitinovu si 
mladí připravili tance a básničky. 

26. prosince se v Bulharsku slaví sv. Josef. Ten den 
máme v Kazanlaku pouť. Letos jsme na tuto oslavu 
pozvali biskupa Rumena Staneva ze Sofie a zároveň 

oslavili 400. výročí narození pro nebe sv. Františka 
Saleského. Oslava se nesla v rodinné atmosféře. 

Nový rok jsme přivítali s animátory tentokrát v Za-
goře. Jsme rádi, že se nová budova postupně za-
bydluje a mladí se zde cítí dobře. Ani nové hřiště 
nezahálelo.

Začátkem roku nás přijel povzbudit provinciál Mar-
tin. Společně jsme se zamýšleli nad naším dílem 
a jeho budoucím směřováním.

No a jak jinak zakončit měsíc než oslavou Dona Bo-
ska? Sofijský biskup Christo Projkov v sobotu 28. 1. 
sloužil mši sv. v Kazanlaku, kde jsme zhlédli scénku 
mladých ze Sofie. Poté biskup přenocoval do neděle 
v  Zagoře, kde děti celé odpoledne měly olympiádu 
a poté bohoslužbu s mons. Christem. Vše bylo prod-
chnuto radostí a doufáme, že to přinese své plody. 

pro nebe čerstvě narozený Martin
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Naše druhé setkání proběhlo skvěle jako první, 
možná dokonce ještě lépe. V pátek nás vřele při-
vítal otec Petr Cvrkal i animátoři. Útulné prostře-
dí i lidé způsobili, že jste se cítili jako na nějakém 
známém místě.

Zabydleli jsme se v pokojích a po modlitbě 
usedli k večeři. Pak už nás čekal dolní sál, který 
jsme již znali z besed, her a zábavy prvního 
víkendu. Seznámili jsme se s pravidly i  progra-
mem víkendu a zahráli si několik zábavných her, 
které nás přiměly k hlasitému smíchu, hlavně 
díky animátorce Eli. Den zakončila večerní mod-
litba.

Sobotní dopoledne nás hned po modlitbě 

v kostele a snídani čekala přednáška o pedagogi-
ce. Právě tohle téma osobně považuji za velmi 
užitečné, navíc bylo zajímavě i zábavně podáno. 
Následovaly další přednášky a  v  přestávkách 
jsme hráli hry.

Závěrem mohu shrnout, že mě animátorský 
kurz vede blíž k Bohu a schopnosti ocenit krásu 
víry. Je to zároveň zábava, kdy potkáváte nové li-
di, navazujete nová přátelství a učíte se nové vě-
ci. V neděli se tak nikomu z nás ani nechtělo 
domů. Chci ještě jménem účastníků poděkovat 
všem, díky kterým se tento víkend uskutečnil.

Budoucí animátorka Tea

Animátoři  F
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Zemřel otec Martin
Dne 19. února 2023 v ranních hodinách zemřel ve věku 47 let salesián Martin Jílek, jeden ze 

zakladatelů salesiánského misijního díla v Bulharsku. Věnoval se nejchudším dětem z periferie Staré 
Zagory a jejich rodinám. Byl pohřben v bulharském Kazanlaku, jak si přál. 

V Česku se s ním můžete rozloučit na zádušní mši svaté v  pátek 3. března v 15 h v chrámu 
sv. Mikuláše v Sebranicích.

Martin už slaví nebeskou liturgii, čili bulharsky: С него в небето няма да има скука вече.



Naše dobrovolnice Rebeka a Bára, poznáváte 
je? Jsme rádi, že si prodloužily svou půlroční 
praxi a rozhodly se zůstat s námi v Bulharsku 
i na druhou polovinu roku.

Není snad jediného výletu na Tjulbeto
(kazanlacký lesopark),

abychom se nefotili na místních sochách.

Dívčí tábor v Kazanlaku
Tenhle tzv. tábor už tradičně hostí centrum 

v  Kazanlaku. Nenavštívíme mnoho nových míst, 
ale přesto je každý rok pobyt neopakovatelný.
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Od 30. 12. 2022 do 1. 1. 2023 jsme se sešli ve 
Staré Zagoře se skupinou animátorů z celého 
Bulharska, abychom společně přivítali nový rok 
v tichu a modlitbě. Sešli jsme se večer v klášteře. 
Následující ráno jsme začali mší sv. a snídaní. 
Zhlédli jsme jeden velmi emocionální film a pak 
jsme šli do parku na procházku, během které 
jsme se modlili růženec. Po návratu jsme se roz-
dělili na tři skupiny. Dvě měly možnost využít to, 
co se naučily v animátorském kurzu, a připravily 
několik her na silvestrovský večer, třetí zatím na-
chystala výbornou večeři. Připravené hry účast-
níky pobavily a rozesmály, ale zabraly více času, 
než bylo zamýšleno, takže jsme si nestihli zahrát 
vše, co bylo připraveno. Po večeři jsme se vě-

novali karaoke. Před půlnocí jsme šli do kaple na 
adoraci a krátké zamyšlení nad uplynulým rokem 
a napsali jsme si předsevzetí. Pak jsme šli ven 
obdivovat novoroční ohňostroj. Poté jsme tančili 
a zpívali. Po náročném dni jsme šli spát plní zá-
žitků a vzpomínek. Byli jsme smutní, že tento 
krásný čas prožitý společně minul tak rychle, 
a domů jsme příliš nespěchali.

Animátor Nikolai

Animátoři i na nový rok
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Na konci ledna slavila bulharská salesiánská 
rodina společně s přáteli a podporovateli 
slavnost svatého Dona Boska. Svátek vychází na 
31. ledna, ale letos jsme slavili o několik dní dří-
ve.

Už 28. 12. se konala slavnost ve farnosti sv. 
Josefa v Kazanlaku. Tam byla sloužena mše svatá 
za účasti biskupa Christa Projkova a dalších kněží 
z Jambolu, Plovdivu, Sofie a dalších měst.

Následoval program salesiánských písní v pro-
vedení starozagorské mládeže a  dobrovolnic, 
představení letošního animátorského kurzu a na-
konec divadelní představení připravené mladými 
lidmi ze Sofie a komunitou sester eucharistinek.

Slavnosti pokračovaly i na druhý den, 29. led-
na, ve Staré Zagoře.

V Centru Dona Boska umístěném u romské 

čtvrti byl připraven zvláštní program pro děti 

z  této části města. Začal hrami rozmístěnými po 

celém komplexu centra, kterých se zúčastnilo asi 

40 dětí a naladilo se tak na slavnostní den. Hry 

organizovali členové Nadace Dona Boska Bul-

harsko (Фондация Дон Боско България) 

společně s animátory z Plovdivu, Jambolu a Sta-

ré Zagory.

Po hrách následovaly salesiánské písně. Vy-

stoupil také biskup Christo a pronesl k přítomné 

mládeži několik slov. Vrcholem oslavem oslav 

byla liturgie, jíž se účastnilo na 50 lidí, a po-

hoštění.

Martina Staneva

Slavnost Dona Boska
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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).

Před mší svatou.

Při oltáři během slavné liturgie sloužili zástupci všech věkových skupin.


