
Bohoslužba pod širým nebem 
 

sobota 5. 9. 2009 / 10:00 
 

Cíl:  setkání k zahájení školního roku a pozvolné rozloučení s prázdninami, 
poděkování za tříkrálovou sbírku a naladění pro její nový ročník 

 
Kde:  Libošovice a okolí 
 
Kdo:  všichni kdo mají zájem, boty a oblečení do přírody a chuť se trochu projít po 

polních, lesních a asfaltových cestách, ale také necestách lesem, trávou, po 
poli, možná i po skalách 

 
Předpoklad: počasí odpovídající charakteru níže uvedené akce, jinak varianta 

v Libošovicích 
 
Program: - 9:30 sraz v Libošovicích před kostelem (doprava individuální, následně pěší 

akce v délce cca 8 km ve smíšeném terénu, s programovými zastávkami), 
možnost parkování na náměstíčku před hotelem 

 - 10:00 mše v přírodě  
 - návazně vycházka v okolí s programem podle možností časových a terénních 

(slanění na skalkách pro zájemce všech věkových skupin, střelba z kuše nebo 
luku, objevování skrytých zajímavostí klasické filmové tvorby, výstup na 
přírodní vyhlídku nad údolím Žehrovky, apod.) 
- 14:00 až 15:00 návrat do Libošovic, ukázka investice z výtěžku Tříkrálové 
sbírky, následně opékání vuřtů z vlastních zdrojů, k dispozici bude káva, čaj, 
studené pití. 

 
Předpokládaná trasa: 
Z výchozího místa, u kostela v Libošovicích, pokračovat po asfaltové komunikaci mírným 
stoupáním  do obce Rytířova Lhota (cca 1,5 km). Na horizontu v levotočivé zátočině (je zde 
možno parkovat cca 2 auta) zabočit za trafostanicí 
 

 
 

vpravo, na polní cestu a po zelené turistické cestě (vlevo s výhledem na Vyskeř  



a možná i koně), 

 
 

 pokračovat k svahu, kde zelená turistická cesta sestupuje k lesu. Nesestoupíme , ale 
pokračujeme vpravo stále po rovné polní cestě, cca 400 m, u balvanu pod stromem zátočinou 
polní cesty vlevo k nedalekému (cca 200 m) vzdálenému balvanu, místu bohoslužby v 10:00 
hod.. 

   
 
Po bohoslužbě navazuje další program . V 11 hodin jej začnou tři králové a pozvou všechny 
přítomné ke společnému putování.  
Předpokládaná doba trvání do 14 hod. 
 
V  Libošovicích program dle aktuálních možností (ukázka aplikace výtěžku Tříkrálové sbírky 
skautů, občerstvení, apod.) 
 
V případě nepříznivého počasí mše v Libošovické kapli. 
 
Pozn. k individuální autodopravě:  

1. doporučená trasa přes Sobotku (přes Osek není vhodná cesta vzhledem k velice 
špatnému povrchu v úseku mezi Osekem a Veseckou křižovatkou), 

2. nutno ponechat určitou časovou rezervu vzhledem k semaforem řízené dopravě u 
opravovaného mostku v Martinovicích (směrem k Sobotce možno projet kolem 
čerpací stanice) a dále s ohledem na krátkou objížďku u Horního Bousova. 

 


