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Salesiánské misie
Misie celé
katolické

církve
Misie v Bulharsku 

je součástí misijního díla 
salesiánské kongregace. 
Čeští salesiáni tam při-
šli na přání svatého Jana 
Pavla II. Dnes komunitu 
tvoří nejenom čeští misi-
onáři, je komunitou me-
zinárodní. 

Jednotlivá biskupství v ČR doposud 
podporovala bulharskou misii tak, že za-
jišťovala mzdu pro kněze-salesiány půso-
bící v Bulharsku. Vzhledem k restitučním 
změnám, kterými prochází církev, tato 
praxe končí. Přesto bude Česká biskupská 
konference i nadále přispívat na platy čes-
kých misionářů v Bulharsku. 

Bulharská misie nabízí církvi v ČR 
zkušenost dobrovolnictví pro mládež a stá-
že pro seminaristy i pro kněze, kteří ma-
jí zájem o východní liturgii. V duchu vý-
zvy papeže Františka je poslání misionářů 
v Bulharsku zaměřeno na nejchudší část 
tamního obyvatelstva – na romské děti 
a mládež. I tato zkušenost může být cen-
ná pro církev v České republice. Misie by 
proto měla být vnímána jako misie nejen 
salesiánské kongregace, ale celé katolické 
církve u nás doma.

P. PETR VACULÍK SDB, 
provinciál

MITKO BORISOV je členem starozagorské 
farnosti. Je jedním z romských dětí, s nimiž 
zde pracují čeští dobrovolníci a salesiáni.

�   Jak by ses lidem v Česku představil? 
Jsem Mitko Borisov ze Staré Zagory. 

Bydlím ve čtvrti Lozenec, přesně na okraji 
cikánské machaly. Je mi šestnáct let. Letos 
jsem byl pokřtěn a chci se stát animátorem.

�    Jak ses seznámil se salesiány Dona 
Boska?
Když jsem byl malý, pořád jsem cho-

dil po ulici, kde byla hospoda, do které tatí-
nek chodil pít kávu. Já ho tam chodil hledat, 
abych mu řekl, že jdu ven, aby mě nesháněl, 
aby o mě neměl strach. Jednou jsem se po-
díval oknem do vedlejšího domu, byly tam 
děti a poprvé jsem viděl Annu, učitelku, kte-
rá je učila. Co nejvychovaněji jsem zaťukal, 
vešel a ona mi řekla, ať počkám, až dojdou 
otčeta (zdrobnělina slova „otcové“). Vůbec 
jsem nevěděl, co to je otčeta, ale počkal 

jsem. Navrhla mi pak, ať něco nakreslím. 
Tehdy jsem poprvé viděl kněze. S otcem Ja-
roslavem jsme později odešli k nám domů, 
abychom se zeptali tatínka, jestli mi dovolí, 
abych chodil k salesiánům. Tatínek řekl, že 
ne. „V žádném případě ho nepustím, nemů-
že, vypadněte!“ A kněze vyhnal. Jaroslav mi 
později říkal, že si pamatuje můj nešťastný 
pohled. Chtělo se mi plakat. Jaroslav řekl: 
„Je mi to líto, nashledanou.“ Ale já se rozbě-
hl za ním, došel na náměstíčko, mluvil jsem 
s ním, a stejně začal k salesiánům chodit. 
Tatínka jsem neposlechl.

�   Jak pomáháš salesiánům? 
Pomáhám se vším, co se namane. Teď 

jsem se začal víc starat o děti. Taky pomá-
hám otci Jiřímu s pracemi v domě, někdy se 
mi sice nechce, ale chci se polepšit.

�   Jak pomáhají salesiáni tobě? 
Když jsem u nich začínal, neuměl jsem 

číst a psát, jednu dobu jsem je obelhával, že 

Papež Jan Pavel II. si přál, aby po pádu 
komunismu salesiáni posílili svou přítomnost 
v balkánských zemích. V lednu 1993 se stal 
provinciálem salesiánů P. Benno Beneš, který 
začal rozjíždět misie v Bulharsku. 

Na začátku bylo veliké nadšení. První 
průzkumná cesta nám poodhalila tvář post-
totalitního Bulharska – krásnou přírodu, 
slunce, moře, milého nuncia i laskavého sta-
rého biskupa Metoděje. S P. Antonínem Ko-
manem jsme do Bulharska přijeli v dubnu 
1994. Bydleli jsme v Sofii na biskupství, učili 
se jazyku a připravovali na tábor s místními 
kluky.

Biskup Metoděj nám svěřil farnost v Ka-
zanlaku. Když jsme sem 25. října 1994 přišli, 
byly v domě jen okna a dveře, když fouka-
lo, záclony doslova vlály. Náš program zněl: 
opravy, opravy a zase opravy. Vlastníma ru-
kama i s pomocí druhých. Spousta lidí z ČR 
nám pomáhala přímo na místě, další pomá-
hali a dál pomáhají finančně a modlitbou.

Kromě oprav a péče o farnost se poda-
řilo založit v Kazanlaku malé středisko s ora-
toří pro děti. Při opravách se mnozí hoši 
z oratoře naučili brát do ruky lopatu, krum-
páč nebo jezdit s kolečkem. Pořádaly se se-
tkání, duchovní obnovy i letní tábory. Začaly 

Salesiáni mi dali to, co rodina ne

probíhat formační kurzy pro animátory. Na-
šli a stále se nacházejí ochotní dobrovolníci, 
kteří nám jezdí pomáhat. Od roku 1998 při-
jíždějí dobrovolníci na celý rok, což je velká 
zkušenost pro nás, a zvlášť pro ně – darovat 
někomu rok svého života.

S Bulhary jsme v roce 1996 prožili po-
litickou a ekonomickou krizi, takže víme, co 
znamená, když není chleba. Díky pomoci, 
kterou se nám podařilo zprostředkovat, jsme 
se seznámili s mnoha potřebnými.

Naše komunita se rozrůstala, a tak jsme 
mohli rozšířit své působení. Působili jsme ve 
vesničce Novo Delčevo a ve městě Gabrovo. 
Otec Antonín se roku 1999 ujal duchovní sprá-
vy ve městě Jambol, kde působí dodnes. Od 
roku 1996 jsme vypomáhali i ve farnosti Sta-
ra Zagora. O několik let později nás nový bis-
kup Christo požádal, abychom ji převzali do 
správy. V roce 2007 bylo rozhodnuto, že se ve 
Staré Zagoře budeme věnovat Romům. Po nut-
ných opravách se tři spolubratři mohli nastě-
hovat a začít hledat cestu k romským dětem. 

Cesta je to nesnadná, ale s Boží pomocí 
plodná. Malé centrum pro mládež funguje, 
farnost se omlazuje. Vyvstala potřeba větších 
prostor. Byl vypracován projekt kostela Pan-
ny Marie Pomocnice křesťanů a vzdělávací-
ho centra pro mládež v blízkosti romské čtvr-
ti. Dne 26. října 2013 byl požehnán základní 
kámen na pozemku, kde, dá-li Pán Bůh, bu-
de centrum stát.

Dvacet let salesiánského působení v Bul-
harsku je více než polovinou mého kněžské-
ho života. Je-li člověk ochoten jít,  kam ho 
Pán volá, je radostí být k dispozici a nebát se. 
Všem, kteří jsou ochotni nasadit se pro Bo-
ží dílo, ze srdce přeji, aby tuto radost a štěstí 
opravdu prožívali. P. PETR NĚMEC SDB

Ohlédnutí za dvaceti lety v Bulharsku

Dělit se 
je radost 

„ To, co máme, nepatří nám, 
ale chudým.“     Jan Bosco

„Můžeme se za vámi 
na chvíli zastavit? Jsme 
právě na vrátnici a rádi 
bychom přinesli dar pro 
Bulharsko.“ – „Pět tisíc? 
To snad ani nemůžeme 
od čerstvých novomanže-
lů přijmout.“ – „Ale ano, 
sami jsme tam byli a ví-

me, kolik dobra se tam dělá. Vždyť jsme 
sami dostali mnohem víc!“

To je jen jeden příklad z minulého týd-
ne. Mladí i staří, chudí i bohatí, svobodní 
i ženatí, všichni, kdo se dotknou alespoň na 
dálku salesiánských misií, prožívají touhu se 
zapojit. Dílo, které mění lidské osudy, může 
změnit i každého z nás.

Často jsem dojatý a cítím velkou odpo-
vědnost, když vidím velkorysost našich dár-
ců. Studenta, který se během postní doby 
rozhodne dát do postní kasičky pro Bulhar-
sko všechny peníze, které mu přijdou na-
víc, aniž je předem čekal, a shromáždí tak 
2 651 korun. Rodinu, která se rozhodne po-
sílat pravidelně pětistovku nebo tisícovku. 
Babičku, která roztřesenou rukou vyplňuje 
složenku, aby těžce uspořenou stokorunou 
podpořila dobré dílo. Podnikatele, který 
daruje desetitisíce. Farnost, která výtěžek 
z plesu věnuje chudým…

Srdečné díky vám všem jak za podpo-
ru materiální, tak i duchovní. Misijní dílo 
Dona Boska by bez vás nemohlo existovat.

P. JAROSLAV VRACOVSKÝ SDB,
provinciální delegát 
pro misijní animaci

chodím do školy, ale nechodil jsem. Teď už 
však mám o učení zájem, protože vidím, ja-
cí jsou lidé v machale. Jedni sotva umí držet 
krumpáč a lopatu, a když se jich na něco ze-
ptáš, vysmějí se ti. Pak jsou i takoví, kterým 
Pán Bůh dal rozum, ale používají ho ke zlé-
mu, stávají se z nich pasáci, bossové kapsá-
řů, prodavači drog a podobně. Ti i oni jsou 
pro mě odstrašujícím příkladem. A taky, když 
se nebudu učit a nebudu nikde pracovat, ne-
budu mít ani jak se odvděčit otcům a ostat-
ním lidem, kteří mi pomáhají. Zatím se aspoň 
modlím za všechny, kteří mi pomohli, že mů-
žu pokračovat ve škole. Až teď jsem pocho-
pil, že vzdělání je pro člověka moc důležitá 
věc. Taky mi došlo, že tatínek se mi tolik ne-
věnoval, kdežto salesiáni se mi věnují hod-
ně. Dávají mi to, co mi rodina nedala. Učí 
mě. Mnoho věcí jsem se naučil u nich, na-
příklad žonglovat, hrát na kytaru, na piano, 
na flétnu… 

�    Od koho jsi poprvé slyšel o Pánu Bohu 
a o křesťanské víře? 
Od otců. Během katecheze jsem poma-

lu začal chápat, že Bůh ode mě něco chce. 
Někdy jsem si sedl na lavici ve středisku 
a ohlížel se: lidi, děti, které se radují… A po-
myslil jsem si, že skutečně musí být Jeden, 
který všemu vládne.

�   Za co prosíš Pána Boha nejčastěji? 
Nejčastěji za naši rodinu. Viděl jsem, 

že moje rodina nemohla a nesnažila se o mě 
postarat. Pořád se budu modlit, aby rodiny 
byly zdravé, aby lidi nepromrhali své živo-
ty. Prosím Boha taky za salesiány, aby je ne-
opouštěl, aby nebyli sami, aby to nevzdá-
vali, aby jim dal sílu k jejich zápasům. A za 
jednotu, ať jsme jednotní, ať nejsou pravo-
slavní a jiní, ať všichni jsou jedno.

(Pokračování na str. B)

Pater Petr Němec při slavení východní liturgie. 
 Snímky v příloze archiv Sadby a salesiánů v Bulharsku

Mitko (vlevo) s kamarádem Isusem.
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