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Milí přátelé,

duben se otočil, a tak se znovu ozýváme. Na 
začátku měsíce v Bulharsku proběhly volby do 
parlamentu. Vyhrála strana Gerb v čele s Bojkem 
Borisovem. Překvapením byla strana zpěváka 
Slavi Trifonova, která se umístila na druhém 
místě. Nyní čekáme, komu se podaří vytvořit 
fungující vládu. Jednoduché to nebude. Modlete 
se.

8. duben jsme prožili jako připomínku dne 
Romů. Jelikož jsme měli zavřené doučování, 
dostali mladí za úkol natočit na mobil krátké 
video o romských tradicích. Vznikla tak tři 
zajímavá videa.

Jak jsem již minule psal, tak Velikonoce se ve 
východním obřadu letos slaví 2. května. Proto 
jsme pro mladé zorganizovali dva víkendy 
formou duchovní přípravy na svátky Vzkříšení. 
Bylo milé zažít, jak blízký mají naši mládežníci 
vztah k Bohu. Nechyběly ani svátosti smíření.

Přeji příjemnou četbu.
Mar n
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24. dubna ráno jsme se sešli v centru, kde jsme měli 
ranní modlitbu a snídani. Poté jsme odjeli do Kazanla-
ku. Tam se konalo duchovní cvičení. Nejprve jsme 
mluvili o velkém postu, Ježíšově lásce k nám a Veliko-
nocích. Po přednášce jsme na dvoře hráli s  dětmi vo-
lejbal, což byla velká zábava; děti měly radost, že jsme 
je hru naučili. Odpoledne se konala křížová cesta. Otec 
Petr ji skvěle vymyslel, aby nebyla pro děti nudná. Po 
cestě jsme hráli hru, při které jsme měli vytvořit věnec 
z květin. Po návratu z křížové cesty byly děti dost una-
vené. Některé z nich šly ke zpovědi. Duchovní cvičení 
jsme zakončili mší svatou.

Dani Mitkova

Dívčí
duchovní obnova

Pro chlapce proběhla duchovní obnova 
17. 4. a jejím tématem byly Velikonoce. Vy-
světlovali jsme si, co si který den připomí-
náme. Zahráli jsme si fotbal, stolní hry 
a dali si oběd.

Následovala křížová cesta v přírodě. Kaž-
dý z chlapců dostal pytlík předmětů, které 
se postupně přidávaly na kříž, vždy s něja-
kou myšlenkou. Mne zaujalo zastavení 
„Ježíš padá potřetí pod křížem“, kdy 
chlapci dávali zátku od piva na kříž se 
slovy, že stejně jako lidé, kteří pijí, padají, 
tak spadl stejným způsobem Ježíš. Po ná-
vratu na faru jsme měli mši svatou. Vše 
jsme ukončili společnou večeří a pak rych-
le domů.

Radek Steingart
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Na 30. dubna tohoto roku připadl podle 
kalendáře východních církví Velký pátek. 
V  tento den jsme uspořádali tradiční křížovou 
cestu ulicemi machaly. Začali jsme u nového 
kostela – který je stále v procesu výstavby – 
a skončili na okraji machaly, na vrcholu kopce, 
na němž se nacházejí domy.

Na každé ze sedmi zastávek jsme rozjímali 
o  utrpení našeho Pána. Děti se svou přiro-
zeností obohatily křížovou cestu písněmi, 
modlitbami a radostí.

Děkujeme Bohu za tajemství spásy, mysteri-
um, které se zjevuje na cestě utrpení, aby 
otevřelo brány věčného štěstí. Mezi tolika bo-
lestmi, kterými dnes trpí svět, a zejména ti nej-
chudší, kříž zůstává velkým znakem Božího 
vítězství nad veškerým zlem.

br. Marcos

C e s t a k ř í ž e
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8. dubna je Mezinárodní den Romů. Na oslavu 
tohoto svátku jsme uspořádali soutěž v kategori-
ích Romské tradice (vyprávění o historii či kul-
tuře Romů, tradičních svátcích, …), Život 
v  machale, Romský jazyk, Romská kuchyně 
a Romská hudba.

Soutěže se zúčastnily tři skupiny. Výhrou bylo 
90 leva za první místo, 60 leva za druhé a 30 leva 
za třetí místo*.

Bohužel jsme nemohli tento den oslavit tím 
nejlepším způsobem kvůli omezením v souvis-
losti s koronavirem.

o. Donbor

* V přepočtu 1200, 800 a 400 Kč.

Den Romů

Fotografie pocházejí z vítězného snímku

Romská kuchyně, v němž si zahrál

i o. Donbor a dobrovolníci.
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Opět se nám naskytla možnost kochat se krá-
sami Bulharska. 

Prvně jsme se podívali do útrob a okolí 
Kaloferského kláštera Narození Panny Marie, jenž 
se nachází necelých 80 km západně od Staré Za-
gory.

V blízkosti kláštera je malebné údolí na břehu 
řeky nazývané Bjala reka, obklopené kopci Staré 
Planiny. Zde taky začíná národní park Středního 
Balkánu a Ekologická stezka Bjala Reka.

Tato stezka může mít kolem 2 km. Po cestě se 
člověk může kochat přírodním bohatstvím ná-
rodního parku. Též je možnost zde spatřit 11 je-
dinečných druhů rostlin a gigantickou škálu 
druhů zvířat, kupříkladu medvědy či vlky, my ale 
neměli to „štěstí“ se s nimi střetnout :-). Po velmi 

příjemné procházce jsme se opět vrátili ke 
Kaloferskému klášteru, kde jsme se kochali 
krásným prostředím a kravičkami okolo a po-
chutnávali si na postních toastech.

Po obědové pauze u kláštera směřovaly naše 
kroky k památníku Christa Boteva, jenž byl bul-
harským novinářem, básníkem a revolucio-
nářem, též symbolem boje za bulharskou 
nezávislost. Předposlední zastávku směrem na 
Starou Zagoru jsme si udělali na pštrosí farmě u 
města Dolna Banja.

Na závěr jsme navštívili kostel sv. Atanase v Bo-
boševu, který není v dobrém stavu údajně z dů-
vodu zaplavení vesnice. Den to byl velmi únavný, 
ale úžasný. Pán Bůh zaplať za něj!

David Bochňák

Na cestě
za Christem
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Koronavirová omezení naši činnost v centru 

velmi omezila. A protože děti nemohly k nám, 

rozhodli jsme se, že my půjdeme k nim.  Vždy po 

obědě jsme vyrazili do nejchudší části machaly, 

kde spousta dětí nenavštěvuje školská zařízení. 

Společně s dětmi jsme hráli hry, fotbal, badmin-

ton, skákali přes lano nebo si jen tak povídali. 

Vzhledem k tomu, že se tyto děti setkávají častě-

ji s romštinou než bulharštinou a jen některé se 

domluví bulharsky, bývá pro ně naše povídání 

zároveň hodinou „konverzace v bulharském 

jazyce“. V této odpolední činnosti vidím velký 

smysl, obzvláště v tom, že díky pravidelnému se-

tkávání můžeme s dětmi pracovat a postupně je 

připravovat na další vzdělávání.
Anička Rotreklová

Venkovní oratoř
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OBJEDNEJTE SI ZPRAVODAJ

Pošlete nám email na fundraiser@sdb.cz, nebo stahujte z http://bulharsko.salesiani.cz. 

Vydávají Saleziani na Don Bosko Bulgaria, Zahari Kniazheski 71, 6000 Stara Zagora, 
tel.: 00359 885 453 614. sdbsz@mail.bg.

Připravují Martin Jílek SDB, Anna Rotreklová. Texty posílejte na zpravodaj@donboskobg.org.

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

Od podzimní sezóny 2020 jsme s kolegy 
z práce (Státní opery Stara Zagora, pozn. red.) 
měli to potěšení pořádat otevřené baletní 
kurzy pro děti z katolické farnosti ve Staré 
Zagoře. Náš Pán nás učí, že sloužit mu 
znamená sloužit lidem kolem sebe. Navíc se 
od Otce učíme, že jej těší, když jím svěřené 
talenty využíváme k službě jemu a k oslavě 
jeho jména.

Nápad zorganizovat bezplatné lekce baletu 
vznikl, když jsem se setkala s otcem Donborem 
kvůli jistým duchovním záležitostem. Mé srdce 
bylo zapálené pro tuto myšlenku, a tak to celé 
začalo. Zkušenost s výukou těchto mladých 
dívek nádhernému umění tance mi přinesla 
radost a hlubší, osobnější spojení s Ježíšem. 
Umožnila mi otevřít mysl a nově pochopit, co 
skutečně znamená sloužit Bohu. Spolu 
s  kolegy ze Státní opery ve Staré Zagoře jsme 
pochopili, že naším posláním je šířit lásku 

a  dobro, které tanec vyjadřuje, a tím se 
i  modlit k našemu Všemohoucímu Pánu. 
Největší odměnou je vidět nadšení a rozzářené 
tváře dětí, když objevují nové možnosti 
pohybu a sebevyjádření. Cítím obrovskou 
vděčnost za tyto báječné děti a tuto skvělou 
příležitost. Každý závěr baletní lekce ve mně 
zanechává pocit zadostiučinění, že jsem 
udělala něco, co těší Pána. Je tak naplňující 
vidět úžas a úctu v očích dětí během hodiny, 
která zahrnuje základní techniky baletu spolu 
se sebevyjádřením, osvojením nových 
tanečních kroků a vědomím sounáležitosti.

Děvčata rozvíjejí své dovednosti včetně 
disciplíny, pozorného naslouchání, trpělivosti, 
sebedůvěry, koordinace, vnímání hudby 
a  spolupráce. Je mi velkou ctí pokračovat 
v poslání sdílet svou lásku k tanci s dětmi. Díky 
Bohu, který je tak dobrý!

Elizabeth Ryznar

P ř e d s t a v u j e m e  k r o u ž k y

B a l e t


