
     P Ř Í L O H A  S A L E S I Á N S K É  M I S I EB

V Bulharsku působí vedle českých sale-
siánů i čeští salesiánští dobrovolníci. Dobro-
volníci tam jezdí pomáhat v rámci projektu 
Adopce nablízko. V Bulharsku již pomáhalo 
52 českých dobrovolníků. 

Adopce nablízko dává mladým lidem 
možnost strávit několik měsíců dobrovolnou 
pomocí v různých zemích světa. Pomáhá tak 
měnit životy nejen dětem, s nimiž dobrovol-
níci pracují, ale i jim samotným. Celkem bylo 
skrze tento projekt vysláno přes 130 dobro-
volníků. 

„Doučování bylo jednou ze základních 
aktivit, kterých jsem se s dětmi účastnila. Ale 
doučovat děti v cizím jazyce, který se navíc 

píše azbukou, není zpočátku snadné. Zvláště 
pak když v bulharštině některé české výrazy 
znamenají něco zcela jiného. Tak například 
když řeknete dítěti ,piš‘ a očekáváte, že za-
čne psát, začne se spíš smát, protože to slovo 
znamená ,čurej‘. Povel ,piš‘ se řekne ,piši‘. 
A podobné je to u mnoha dalších slov.“ Z do-
pisu Markéty Obručové, dobrovolnice v bul-
harské Staré Zagoře.

Markéta Obručová je jednou z dobro-
volníků, kteří pomáhají v různých koutech 
světa v rámci projektu Adopce nablízko. 
Dobrovolníci pracují s dětmi ulice v konž-
ském Lubumbashi, s utečenci v mexickém 
Nogales, s negramotnými dětmi z indického 
Golaghatu, pomáhají mladým Romům v bul-

harské Staré Zagoře nebo mládeži z rozpad-
lých rodin v České republice. 

Dobrovolníci nejen obětují rok svého ži-
vota bez nároku na odměnu, ale velkou část 
výdajů spojených s cestou si musí financovat 
sami. „Náklady na vyslání jednoho dobrovol-
níka se mohou vyšplhat přes sto tisíc korun,“ 
poznamenává P. Jaroslav Vracovský, ředitel 
Salesiánské asociace Dona Boska, která pro-
jekt Adopce nablízko realizuje. Nejedná se 
totiž jen o letenku, nýbrž o přípravné víken-
dy, pojištění, vízum, očkování, případný ja-
zykový kurz a další náklady.

Pojďte s námi oslavit 10. výročí vysílá-
ní dobrovolníků – v sobotu 14. června 2014 
v Salesiánském centru Praha-Kobylisy. 

Po pěti letech práce salesiánů v romské 
čtvrti ve Staré Zagoře vykrystalizovala potře-
ba stavby vzdělávacího střediska s kostelem. 
Po konzultacích s delegáty pro misie jsme se 
rozhodli tento odvážný krok učinit. 

Katolická církev nemá v současné době 
ve Staré Zagoře žádný kostel. Kostel a klášter, 
který byl postaven ve třicátých letech minu-
lého století, byl zabrán v šedesátých letech 
komunistickým režimem a stal se sídlem bul-
harské komunistické strany. Věž kostela by-
la zbořena a kostel přestavěn. Při restitucích 
byla navrácena pouze část kláštera. Bývalou 
knihovnu jsme přestavěli na kapli, kde slou-
žíme v latinském i byzantském ritu.

Výstavba nového kostela v blízkosti rom-
ské čtvrti je nezbytná také proto, že děti vo-
díme třikrát týdně do tři kilometry vzdálené 
farní kaple ve středu města. Nový kostel by-
chom chtěli zasvětit Panně Marii Pomocnici 
křesťanů a romskému mučedníkovi Zeferino-
vi Malo.

Kromě víry a radosti z evangelia bychom 
chtěli předávat Romům vzdělání. V současné 
době není bulharské školství příliš rozvíjeno. 
V romské čtvrti jsou dvě základní školy s cel-
kovým počtem 1 800 žáků. Velká část žáků 
nedokončí základní vzdělaní a i ti, kteří ho 
dokončí, mají často minimální znalosti.

Když v minulém roce bulharský parla-
ment odsouhlasil podporu soukromého (cír-
kevního) školství, dozrála představa postavit 
místo vzdělávacího střediska přímo školu. 

Jelikož je v Bulharsku často spojena zá-
kladní a střední škola, rozhodli jsme se i my 

Adopce nablízko – pomocí blízkých 
pomáhejme daleko

tento princip dodržet, a připravit tak pro na-
še budoucí školáky možnost docházet od pří-
pravky až po 12. třídu. V každé třídě před-
pokládáme patnáct žáků, což nám, pevně 
věříme, umožní individuální přístup ke vzdě-
lání. Po ukončení 12. třídy tedy završí žáci 
středoškolské vzdělání, bez něhož je téměř 
nemožné najít si kvalitně placenou práci. 
Personál bychom zaměstnávali postupně, jak 
by narůstaly jednotlivé třídy, přičemž prvních 
několik let by mohl zůstat jen stávající pěti-
členný tým zabývající se doučováním.

Samotná stavba je koncipována jako 
pasivní dům využívající izolace a kvalitních 
materiálů. Naší snahou je postavit energe-
ticky nízkonákladový objekt. Projektanti nás 
ujistili, že energetické náklady na provoz ne-
budou větší než současně užívané mnohem 
menší objekty v Kazanlaku a Staré Zagoře. To 
nám dává naději, že s nepříliš navýšenými fi-
nančními prostředky budeme moci v novém 
domě začít naši činnost.

Don Bosco byl přesvědčen, že každý ká-
men a cihla na stavbu baziliky Panny Marie 
Pomocnice křesťanů v Turíně byl dar Panny 
Marie. Jsem přesvědčen, že toto dílo pro chu-
dé jsme si nevymysleli my, ale že nás k tomu 
dovedl, někdy i „dokopal“ náš Pán. To on kaž-
dému dárci štědře žehná a Panna Maria roz-
hrnuje svůj ochranný plášť nad každým, kdo 
přiloží ruku k dílu. S vděčností vyprošujeme 
dárcům požehnání.

Novinky z dění v Bulharsku můžete sle-
dovat na www.postavskoluakostel.cz.

P. JIŘÍ SVOBODA SDB, ředitel komunity

Každý kámen, každá cihla je dar

0. ETAPA
pozemek, 

poplatky, notář, 
stavební projekt, 

vyčištění pozemku, 
stavební povolení 

342 460 eur

1. ETAPA
kostel 

se zázemím
1 300 000 eur 

2. ETAPA
škola

1 220 000 eur

3. ETAPA
dům 

pro salesiány
250 000 eur

ZAPLACENO
POTŘEBUJEME 
1 080 000 eur POTŘEBUJEME POTŘEBUJEME

MÁME 
220 000 eur

Salesiánské projekty ve světě hledají dobrovolníky, 
kteří jsou ochotni pomáhat s aktivitami pro děti a mlá-
dež. Činnost dobrovolníků obnáší doučování, výuku, 
volnočasové aktivity, technické či grafické práce, pří-
pravu webových stránek – dle schopností dobrovolníka 
a aktuálních potřeb daného místa.

Doba dobrovolné služby: 10–12 měsíců (v případě Bul-
harska i jeden měsíc o prázdninách).
Země pomoci: Bulharsko, Česká republika, Indie, JAR, 
Kongo, Mexiko, Německo, Zambie, Etiopie, Velká Britá-
nie, Slovensko, Zimbabwe a další (dětské domovy, uči-
liště, internáty, kontaktní centra pro děti z ulice, volno-
časové kluby).
Příprava: říjen 2014 – červen 2015 (osm víkendových 
školení a praxe v salesiánském duchu).
Podmínky: věk 18–35 let, zralá motivace, zkušenost 
při práci s dětmi a mládeží nebo ochota ji získat, dobrý 
zdravotní stav, ochota pracovat v křesťanském prostředí, 
znalost jazyka.

PŘIHLÁŠKY A INFO: 
www.adopcenablizko.cz, 

cagliero@sadba.org, tel.: 283 029 226, 
mobil: 732 951 497 (P. Jára Vracovský SDB).

CELKOVÝ ROZPOČET – 3 112 460 EUR

Poznávej, objevuj, 
za žij dobrodružství. 

Pomáhej!
�   Jaké máš plány a sny?

Když jsme se s kamarádem Isusem vraceli z minulého 
setkání animátorů, otec Martin nás pozval do Kalitinova, 
abychom mu tam pomohli s dětmi. Souhlasili jsme, pomohli 
jsme a moc pěkně jsme to tam prožili. Když jsem viděl kali-
tinovské děti, jak se sešly a všechny na nás čekaly, pomyslel 
jsem si, že mi Bůh takhle přímo ukazuje, co po mně chce. 
Bavili jsme se pak s Isusem o tom, čím chceme být, až povy-
rosteme. „Já bych se chtěl stát dobrovolníkem a jít do České 
republiky,“ řekl jsem mu, a on na to: „Hej, kámo, přesně to 
bych chtěl i já.“ Dost jsem se podivil, že jsme oba ve stejný 
moment měli na mysli stejnou otázku i odpověď. To je jeden 
můj sen. Druhý je, aby naše rodina byla zase pohromadě, 
abychom byli spolu.

�    Co bys chtěl říct nebo popřát lidem v České republi-
ce, kteří podporují nebo se zajímají o salesiánskou misii 
v Bulharsku?
Ze srdce jim chci poděkovat a slíbit, že se za ně budu 

hodně modlit. To, že podporují zdejší salesiány, je velikým 
obdarováním pro nás a velmi moc nám tím pomáhají. Oprav-
du bych chtěl, aby ty výdaje a námaha nevyšly nadarmo. Rád 
bych se dárcům v ČR odvděčil. Myslím, že v budoucnu jistě 
budou zase bulharští dobrovolníci pomáhat u vás – a já bych 
byl rád mezi nimi. Doufám, že se někdy třeba osobně potká-
me, abych vám mohl naživo z celého srdce poděkovat.

VOJTĚCH KOLÁŘ, 
dobrovolník Adopce nablízko

(Dokončení ze str. A)

Salesiáni mi...
Více informací: www.adopcenablizko.cz 


