
 SPOLČO POSTŘELMOV 
Škola začala, úkolů je čím dál více, a ty bys nejraději byl kdekoliv jinde 
než ve škole? Je ti 12 a více let a hledáš místo, kde by ses mohl pomodlit, 
popovídat si nebo zahrát napínavé hry s kámoši? V tom případě už se 
déle neohlížej přes rameno a koukni vpřed. Máme tu pro tebe nabídku ve 
formě mládežnického spolča. Bude tomu již rok, co nově založené spolčo 
v Postřelmově funguje a má 16 členů. Ale rádi mezi sebou přivítáme i 
novou posilu. Spolčo se koná každou neděli po mši svaté na faře 
v Postřelmově. Začínáme ranní modlitbou. Pak se vrhneme na snídani 
(svačinu), která je vždy zajištěná. Při ní si povídáme nebo plánujeme 
nejrůznější věci. Poté následuje článek nebo úryvek z Bible na zamyšlení 
a rozebrání. A závěr si vždy zpestříme nějakou úžasnou hrou. Takže 

pokud tě tato pozvánka zaujala, pak se přijď určitě podívat, neboť spolčo volá a čeká na tvou odpověď! ☺ 
Protože kdo nezažil, nepochopí. A kdo zažil, nezapomene… 
 
Tábor VOR 
Proč jednou neopustit klidné vody Postřelmova a nevydat se do světa? Vydejme se 
na společnou plavbu na palubě voru do (ne)známa objevovat věci neobjevené a zažít 
věci nezažité! ☺ 
 
DRAKIÁDA 
POZOR! Je tu další speciální akce! Nachystat všechny letuschopné draky, postavit se 
na ranvej, zjistit odkud fouká vítr a pak vzhůru do oblak! 
 
POTÁBORKO 
Rád vzpomínáš na letní tábory a na jiné akce během školního roku, ze kterých sis 
přivezl domů spoustu suprových zážitků a rád bys potkával kamarády z akcí 
častěji? Pak neváhej a přihlas se! Čeká Tě super parta, skvělé hry, společná mše a 
modlitby a samozřejmě Ti nejlepší vedoucí. Rozhodně to bude stát za to! 
 

CÍRKEVNÍ SILVESTR 
Silvestr v listopadu? Ano, je tomu skutečně tak! Přijď se s námi společně rozloučit 
se starým církevním rokem a pořádně přivítat ten nový! 
 
MIKULÁŠSKÁ NADÍLKA 
Co nám může tato akce nabídnout? No přece zajímavou scénku, písničky, 
modlitbu, ale hlavně návštěvu sv. Mikuláše u nás. Pro nudu tady rozhodně nebude 
místo! Přijďte se přesvědčit! 

 
ODPOLEDNE S DONEM BOSCEM 
Máš pocit, že víra je jenom o babičkách sedících v promrzlém kostele? Máš odvahu poznat, že ve skutečnosti „to 
jde i jinak“? Chceš se spolu s námi radovat v den tohoto velkého patrona mládeže? Tak neseď doma, přijď a 
uchop svoji víru trochu jinak!!! 
 
VÍKENDOVKA PRO SPOL ČO 
Pokud už máš v kapse občanku a v srdci dost místa pro Boha a krásu přírody, tak se přidej k nám. Čeká tě 
jedinečná akce, která prověří tvoje fyzické i duchovní hranice. !PŘIJEĎ, PROŽIJ A PŘEDÁVEJ DÁL! 
 
SVATODUŠNÍ TÁBORÁK 
Právě jsi vyšel od svátosti smíření a cítíš začínající svatozář nad svou hlavou? Že ne? To nevadí! Přijď na tuto 
akci prožít farní společenství, přátelství, radost, prostě a jednoduše Ducha sv. v akci! 
 
VELEHRAD 
Dny lidí dobré vůle na Velehradě pro všechny, kteří dojedou. Víš kolik se toho dá 
zažít ve dvou dnech na poutním místě, jako je Velehrad? Čeká Tě poznávání víry, 
workshopy, zajímaví hosté, slavnostní mše svatá, hudba, suprová parta mladých, 
koncert a mnohem víc…Čeká Tě Bůh 


