
Benefiční koncert v Denisových sadech podpoří chudé děti v Bulharsku   

POZVÁNKA: Přijďte vychutnat závěr léta a trochu balkánské exotiky v sobotu 14. září 2019 do 

Denisových sadů v Brně. Uskuteční se zde benefiční koncert na podporu salesiánských misií 

v Bulharsku. Výtěžek podpoří projekt výchovy a vzdělávání nejchudších dětí ze Staré Zagory. 

Koncert zaštítil Mgr. Petr Hladík, 1. náměstek primátorky města Brna. 

Na co se můžete těšit? 

 Na benefičním koncertě vystoupí:  

16:30 Miracles 

18:00 W.X.P. 

19:30 OKno 

21:00 Aristo Quartet 

 Na misionáře, kteří představí projekt bulharských misií 

 Na různé dárkové a upomínkové předměty přímo z Bulharska za dobrovolný příspěvek 

 Nebude chybět ani občerstvení. 

Pořadatel: Salesiánská provincie Praha, Kobyliské nám. 1, 182 00 Praha 8 – Kobylisy 

Kontaktní osoba: Kateřina Cveklová, cveklovak@sdb.cz, fundraiser 

Organizátor: František Jeleček, jelecek@biskupstvi.cz, 602 773 722 

 

 

Salesiáni 

Salesiánské provincie Praha je zastřešující organizací salesiánů v České republice a 

salesiánských misií v Bulharsku. Posláním salesiánů je vzdělávání a výchova mládeže, zvláště 

chudé a sociálně vyloučené.  

Salesiánské misie v Bulharsku 

První čeští salesiáni přišli do Bulharska v roce 1994 na přání papeže Jana Pavla II. Dnes je v 

Bulharsku celkem 6 salesiánských misionářů ve dvou komunitách.  

Salesiáni své působení začali v Kazanlaku, kde kromě farní pastorace pomáhali sociálně slabým 

rodinám. V roce 2008 vzniklo další dílo ve Staré Zagoře, jehož hlavním posláním je pomoc 

romské menšině. Stará Zagora má 138 tisíc obyvatel. Z toho přibližně 20 tisíc Romů žije v 

extrémní chudobě na periferii města, v podmínkách připomínajících indické slumy. Mezi hlavní 

problémy romské komunity patří nedokončené základní vzdělání, sňatky mladých na hranici 

zletilosti, nezaměstnanost, drogy, prostituce... Salesiáni pracují především s dětmi a mládeží, 

pro které organizují doučování a volnočasové aktivity během roku, letní tábory o prázdninách. 

Dále zde staví komunitní centrum, skládající se ze školy, kostela a ubytovacích kapacit pro 

personál. Posláním centra bude poskytování kvalitního vzdělání pro sociálně slabé. Kostel a 

jeho společenské zázemí bude sloužit jako místo propojování kultur a sociální integrace, 

protože se zde budou setkávat Romové i Bulhaři.  

 

Pozvánka na koncert: https://www.facebook.com/events/2325406617544883/ 

Další informace:  https://www.facebook.com/postavskoluakostel/  

Více o salesiánech v Bulharsku zde: http://bulharsko.salesiani.cz/co-delame/ 
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