Psychosociální intervenční tým ČR
A dám jim jedno srdce a vložím do jejich nitra nového ducha.

Ekumenická bohoslužba
Těm, kteří zůstali
13. srpna 2008 v 18 hodin v kostele Nanebevzetí Panny Marie na náměstí
v Postoloprtech
Vážení přítomní,
vítáme Vás na ekumenické bohoslužbě věnované lidem zasaženým těžkými dopravními
nehodami v letošním roce na Lounsku.
Vy i my jsme zůstali. Tentokrát jsme přežili. Někteří ještě nemůžou popadnout dech, událost
je zasáhla přímo. Jiní musí rychle nabrat sil, aby mohli znovu vyjet k neštěstí, znovu
pomáhat a znovu – někdy – tam být zbytečně. Je to jejich práce.
4. ledna se u Podbořan čelně srazila dvě osobní auta. V důsledku nehody zemřeli dva lidé.
2. února došlo u Veletic ke střetu osobního auta s osobním vlakem. Řidička vozidla zemřela,
její spolujezdkyně byla zraněna.
13. února zahynulo při dopravní nehodě mikrobusu, který se čelně střetl s kamionem, osm
mužů z Postoloprt a okolí cestou na noční směnu.
25. března zemřela u Loun žena poté, co její vůz vyjel mimo vozovku.
7. května autobus s dělníky, vracejícími se z ranní směny, narazil v obci Velemyšleves do
rodinného domu. Desítky lidí se při nehodě zranily.
4. června se srazila dvě vozidla na křižovatce u Libčevsi. Zraněný řidič zemřel po převozu do
nemocnice.
10. června naboural nákladní vůz u Libkovic do svodidel. Řidič na místě zemřel.
16. června zahynul u Chlumčan řidič dodávky, která se střetla s nákladním vozem.
1. července zemřel v Žatci motocyklista, který narazil do zaparkovaného automobilu.
10. července zahynul u Panenského Týnce motocyklista po střetu s nákladním autem.
11. července se na křižovatce v obci Výškov srazil motocykl s osobním autem. Řidič motocyklu
svým zraněním na místě podlehl.
12. července se u Charvatců srazila motorka a osobní auto. Na místě zahynul řidič motocyklu a
spolujezdkyně s osobního vozu.

„To byla zbytečná smrt,“ říká se mnohdy o obětech dopravních nehod.
Může se nám podařit najít v seznamu mrtvých nějaký smysl? Zmírnit tu zbytečnost? Můžeme
něco dělat?
Možná nám v hledání odpovědí poslouží bohoslužba, možná rozprava Odvaha se držet,
která po ní bude v 19 hodin (v zasedací síni Kulturního zařízení vedle kostela) následovat a
na kterou Vás zveme.
Děkujeme za Vaši přítomnost.
Duchovní místních křesťanských církví spolu s členy Psychosociálního intervenčního týmu
ČR a Českého sdružení obětí dopravních nehod
Za Psychosociální intervenční tým:

Za křesťanské duchovní Lounska:

Karel Šimr, koordinátor
telefon 739 244 774
e-mail: koordinator@pit-cr.info

P. Rudolf Prey, římskokatolický děkan v Postoloprtech
telefon: 415 783 183
e-mail: paterrudolf@centrum.cz

