Drazí ERA přátelé,
zdravím vás v prosluněné polovině prázdnin. Věřím, že si prázdniny užíváte
a doufám, že se vám další číslo ERA infa bude líbit.
Toto léto oslaví TEEN ERA MEETING 5. výročí. Tímto chci všem, kteří
se na meetinzích podíleli a podílí, poděkovat!
Dne 12. července byly v Číhošti na Vysočině po 65 letech uloženy
ostatky pátera Josefa Toufara. On dokázal z nevěřících lidí udělat věřící
a svým výjimečným životem dokázal oslovit davy. Když na třetí neděli adventní kázal v číhošťském kostelíku, pohnul se křížek na oltáři. Tento zázrak minulý režim nemohl připustit (nenapadá mě momentálně lepší slovo), zanedlouho pátera zavřeli a mučili ho, až následkům podlehl. V roce
2013 církev zahájila proces jeho blahořečení. Nezapomínejme na jeho slova:
„žijme tak, jako bychom měli již dnes zemřít, žijme pečlivě jako moudří
a vykupujme si časem vezdejším život věčný.“ Velmi poutavě celý jeho život popisuje kniha Jako bychom dnes zemřít měli – Miloš Doležal.
Přeji vám příjemné počtení, krásný zbytek prázdnin a těm školou povinným přeji šťastný začátek školního roku. Děkujeme za vaši přízeň a vaše
modlitby za nás.
Pošli, Pane, svaté apoštoly do své církve!
Barča Javorská

VÁNOČNÍ FORMAČNÍ VÍKEND
19.–21. 12. 2014, Křivsoudov

Vše začalo v pátek večer, místo sněhu bylo všude bláto, ale i navzdory nedostatku sněhu, byla zima.
Hned na začátek jsme se všichni lépe seznámili prostřednictvím her
a poté jsme měli čas na to, abychom si popovídali.
Druhý den po snídani jsme začali přednáškou od Josefa Čunka, která
byla velice zajímavá a pestrá na téma Vztahy. V poledne jsme se rozdělili na
skupinky, v nichž jsme rozebírali přednášku a komunikovali, po skupinkách
byl oběd. Odpoledne byla druhá část přednášky, kde otec odpovídal na
otázky z krabičky, do které kdo měl dotaz, mohl anonymně hodit papírek
s dotazem.

Poté se vyráběla přáníčka, která se potom dala pod stromeček.
K večeru jsme měli mši svatou, a poté jsme měli vánoční večeři, která byla
opravdu slavnostní. Po večeři jsme měli chvíli volna a poté jsme si rozdávali
dárky, každý dostal přáníčko, které jsme vyráběli odpoledne, a k přáníčku
každý dostal i dárek.
V neděli nás čekala již jenom snídaně, úklid a mše. Celý víkend se mi
moc líbil, díky tomu, že byl trochu volnější, jsem cítil „pohodovou“ vánoční
atmosféru, na kterou jen tak nezapomenu. Příští rok pojedu určitě znovu!
Vojta Rakouš
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ERA PLES
9. 1. 2015, Křivsoudov
Dne 9. 1. 2015 se pro mnohé konala jedna z „nejlepších“ era akcí vůbec.
Ano, byl to ples! Letos se konal již 17. ročník.
Začínalo se v 20:00 a už v tuto dobu tady bylo spousty lidí. K poslechu
nám hrála kapela ProMěNy. Ta potěšila všechny generace posluchačů,
protože hrála klasické i moderní písně. Po náročném tanci byla přestávka
k občerstvení. K dispozici byly alkoholické i nealkoholické nápoje a spousta
jídla. Zvláště bych vypíchl skvělý bůček, který připravila paní Jeřábková, ten
si objednal snad každý. Po celou dobu plesu bylo možné zakoupit tombolu.
Byly v ní velmi zajímavé a hodnotné ceny. Ples uváděli Honza a Barča J.
Připravili si spoustu
zábavných her. O zábavu
tedy
nebyla
vůbec
nouze. Bylo možné se
zúčastnit dražby dortu.
Ten byl letos vydražen za
4500 Kč. To je opravdu
hodně a závidím tomu,
kdo ho získal, protože
byl doslova k nakousnutí!
Ten, komu se po
plese nechtělo, nebo nemohl jet domů, měl možnost přespat na faře.
Podle mého názoru se letošní ples opravdu povedl. Chtěl bych poděkovat
Davidovi, Adélce a Martě, že ho tak skvěle připravili. A už se těším na
další… 
Petr Musil

FORMACE
22.–28. 2. 2015, Varšava
Letos byla formace opět v Polsku, ale tentokrát ve Varšavě, kde jsme opět
zažili moc pěkné chvíle. Jeli jsme letos v deseti lidech (+ Radunka Hemmersbach, která za námi ale dorazila letadlem až do Varšavy). Už cestou
z ČR jsme se zastavili na poutním místě Čestochové, kde jsme navštívili
nejen zrovna probíhající mši svatou, kde bylo mimochodem obrovské
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množství lidí doslova k nehnutí, ale také okolí, ve kterém se konalo jedno
ze setkání mládeže s papežem, na což zde existují upomínkové fotografie
a také je zde stále visuté podium nad otevřeným prostranstvím, ze kterého
se konaly přednášky, modlitby a sloužily se mše svaté. Na otevřeném prostranství pod tímto podiem jsem si pomyslela, jak krásné to tenkrát muselo
být… Jak všichni víme, sv. Jan Pavel II. je v Polsku velmi populární
a konkrétně v Čestochové je mu v chrámu zasvěcen jeden z oltářů a na
hradbách komplexu má sochu v nadživotní velikosti, která působí velmi
mile a zároveň hodně majestátně.
Večer, když
jsme se vymotali
z provozu zrádné
Varšavy a dorazili
na místo formace,
do domečku našich Otců Rogacionistů, čekalo nás
jedno překvapení
– P. Giovanni měl
narostlé
vousy
skoro do plnovousu! A jako jeho
kamarádi jsme mu
to nezapomněli pochválit poznámkami o tom, že vypadá jako Rumcajs.
V domečku Rogacionistů jsme zažili moc pěkné chvíle. Dole v přízemí
byla nádherná kaple, velmi jednoduše zařízená, ale promlouvala ke každému z nás velmi osobně… tady jsme měli každý den mši svatou a adorace.
Dole byla také jídelna, kde nám jeden z bratrů Rogacionistů společně
s maminkou a sestrou našeho kamaráda Kuby Ostrozianskeho (studuje na
kněze a bydlí u Rogacionistů v Krakově) připravoval samé mňamky. Pak
pro nás byla důležitá také herna ve druhém patře, kde jsme se scházeli
k různým scénkám a hrám a ještě přednášková místnost, kde nám
P. Giovanni přednášel letos na téma „Jak být dobrým animátorem“. Spinkali jsme v domečku úplně nahoře, čili hned pod střechou celkově asi ze
4 nebo 5 pater – jeden velký pokoj pro holky a druhý menší pro kluky…
nevím, jak kluci, ale my jsme si, co se ubytování týče, žily jako princezny
v pohádce!
Během týdne jsme zažili krásné výlety s Giovannim po Varšavě, kde
nám ukázal spoustu pěkných a důležitých míst, jako např. historická ná4 ______________________________________________ERA info č. 38–2015

městí, znovu zbudované ulice, které byly po náletech z II. světové války
totálně zdevastované, ale Poláci se je rozhodli dle starých fotografií
a plánků města vystavět do původní podoby, shlíželi jsme z vyhlídky na
celkově asi třicetipatrové budově, procházeli jsme se parkem, který sloužil
jako lázně pro polského krále (bohužel jsem zapomněla kterého :-/) a kluky
myslím potěšila prohlídka okolí národního fotbalového stadionu.
Mně se však osobně nejvíce líbil výlet do Niepokalanie, kde stojí františkánský klášter, který založil sv. Maxmilian Maria Kolbe, další z oblíbených
a novodobých polských světců. Viděli jsme krásný chrám zasvěcený Panně
Marii, jehož původní podoba byla dřevěná „chaloupka“ zbudovaná svépomocně bratry františkány, kteří sem přišli společně s Maxmilianem.
V podstatě celý komplex si bratři postavili sami, za výpomoci místních obyvatel. Bylo (a je!) zde zázemí pro dobrovolné hasiče, chrám, obytné prostory pro bratry, dříve používaná tiskárna, muzeum sv. Maximiliana a dále, co
z dokumentů víme, dříve tu bratři zajišťovali i zemědělské práce, pekárnu,
knihovnu atd. Bylo to asi opravdu neuvěřitelné dílo. Kdo světce sv. Maximiliana Maria Kolbe neznáte, přečtěte si něco o něm. Byl to nejen úžasný
člověk tím, co dokázal zde, v Niepokalanie, co podnikl na misii do Asie a
jinam, ale v neposlední řadě svou obětí za nevinného v koncentračním táboře Osvětim.
Přednášky od našeho milého P. Giovanniho se mi moc líbily, i když
pravda, někdy byly náročnější a ono poslouchat je ještě v angličtině, to je
teprve oříšek (Giovanni je původně z Itálie, mluví polsky a anglicky, ale česky zatím ne – ZATÍM? :-D). Tématem letošní formace bylo „Jak být dobrým
animátorem“, abychom dostali novou energii pro „práci“ v ERA. Hodně
jsme slyšeli o tom, že základem je zamyslet se nad svými chybami, nad
svým životem, svým chováním k sobě natož k okolí a tak si myslím, že se
nás to dotklo všech do hloubky srdce.
Dobrou zkušeností, pokud mluvím za sebe tak i první taková zkušenost, byl čtvrteční večer, kdy jsme šli společně s pár dobrovolníky, kteří to
dělají pravidelně, do centra s pytli oblečení, nějakým jídlem a s medailonky
sv. Annibala Maria di Francia a „hledali“ bezdomovce, kterým bychom těmito věcmi mohli pomoci. Rozdělili jsme se na několik skupinek a dřív nebo
později každá grupa narazila na nějakého bezdomovce. Moje skupinka
darovala jednomu pánovi kolem 50 let zimní kabát, nějaké rukavice, jídlo
a také medailonek. Pak jsme se s ním v kruhu pomodlili a bylo znát, jak si
nás všechny prohlíží, jakoby čekal, že se někdo z nás modlit nebude, nebo
že ho někdo zavrhuje za to, že žije na ulici.
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Letošní formace mi mimo program dala hodně i díky upřímné debatě
s jedním ze společníků, na základě čehož jsem se zamyslela nad svým chováním a doufám, že jsem aspoň něco zlepšila.
Snad budou takové príma formace i v dalších letech!
Anička Stehlíková ASDP

FAMIGLIA DEL ROGATE
28. 3. 2015, Křivsoudov
Vrata otevřená! V kamnech dřevo praská! Čaj voní po kuchyni! Auta se sjíždí! Z aut vycházejí lidé – manželé! Někteří i pěšky přicházejí!
Co se to děje na té faře v Křivsoudově? Hola, hola, to setkání manželů se
koná.
Naše „stará“ grupa se sešla kolem 9. hodiny. Byli jsme plni očekávání
a entusiasmu, neboť každé takovéto setkání nás „vytrhává“ z našich běžných denních povinností, radostí i starostí. Děti bezpečně uloženy po baby
boxech a rodiče konečně soustředěni sami na sebe. Naším dnem nás provázeli manželé Jiří a Irena Mácovi, kteří si pro nás připravili téma „Jak lépe
porozumět sobě i svému partnerovi“. V úvodní části setkání jsme se zamýšleli nad příslovím – „Kdo nic neriskuje, nic nemá.“ Otevírali jsme své komnaty a postoje k riskování, k odvaze, ke zdrženlivosti, postoje ke světu,
k sobě samému. V následujících bodech jsme se zaměřili na to, co utváří
životní styl a paní Inka nás též seznámila s životními úkoly jedince, kde byly
vyzdviženy tři základní pilíře, a to Láska, Přátelství a Práce. Na závěr setkání
se nám paní Inka snažila zodpovědět naše otázky týkající se tématu
i otázky, které nás trápily či zajímaly, například školní zralost, motivace
dítěte prvňáčka, naše školství, role v rodině, pozice sourozenců…
Po celé setkání panovala příjemná atmosféra, sdílení se a povídání si
u čaje či kávy. Bylo velice příjemné zasoustředit se na sebe, na své
a partnerovy pocity, na společný život. Bylo krásné vidět kamarády, se kterými jsme toho tolik prožili, a tak trochu se tím i vrátit do dětství
a dospívání. Načerpáni novými myšlenkami jsme se vydali všichni k domovu
a myslím, že můžeme za všechny říci, že už se zase těšíme na další Famiglia
del Rogate.
Helča a Fanda Kahounovi
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SKORODOSPĚLÁCI I.
13.–15. 3. 2015, Křivsoudov

ERA uspořádala další víkend pro skorodospěláky v Křivsoudově, který byl
tentokrát na téma Přátelství a důvěra. Víkend byl už od pátečního večera
naplněn velice zajímavým, ale i zábavným programem, při kterém jsme
poznávali nové kamarády. Začalo se večeří a pokračovalo se formou seznamovacích her. Den jsme zakončili křížovou cestou.
V sobotu
ráno
jsme se posilnili snídaní. Na programu
byla velmi zajímavá
přednáška od kněze
Petera Palušaka na
výše uvedené téma,
který nám také odpovídal na naše dotazy.
Po přednášce jsme
byli rozděleni do skupinek, ve kterých jsme
si mezi sebou sdělovali své poznatky z přednášky. Mezi dopoledním
a odpoledním programem byl oběd, po kterém následoval polední klid.
Odpoledne jsme hráli hry. V nich jsme byli rozděleni do týmů, ve kterých
jsme spolupracovali. Hlavní hrou byl interaktivní kvíz proložený připravováním reklamních scének a různými dalšími pohybovými aktivitami. Z každé
hry jsme získávali body, které se nám sčítaly, a nakonec byl vyhlášen vítězný tým. Po večeři byla diskotéka, při níž jsme se sami rozdělili do skupin
a předvedli jsme vlastní tanec na vylosovanou písničku. A celý den jsme
zakončili modlitbou.
V neděli ráno po snídani došlo na balení věcí i na úklid fary. Když už bylo vše hotovo, tak jsme vyrazili do kostela na mši svatou. Poté jsme odjížděli do svých domovů, ale už teď se všichni zase těšíme na příští víkend
v Křivsoudově.
Martin Rajdl
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SKORODOSPĚLÁCI II.
13.–15. 3. 2015, Křivsoudov

Víkend v Křivsoudově začal jako obvykle večeří, na které si všichni sdělovali
zážitky a své historky. Následovaly seznamovací hry, které si všichni užili.
Byl nám také představen otec Peter Palušák, který měl pro nás připravenou
přednášku na sobotní dopoledne. Než jsme šli spát, prošli jsme křížovou
cestu po faře. Dostali jsme se jak do sklepa, tak i na půdu. V sobotu po časném ranním budíčku byla snídaně. Další na programu byla přednáška od
otce Petera na téma „Přátelství a důvěra“. Za nás můžeme říci, že přednáška nás velmi oslovila. Byla jak zábavná, tak k zamyšlení.
Ve skupinkách jsme si popovídali ohledně tématu přednášky a podělili
se o vlastní zkušenosti. Po obědě se k nám opět připojila Maruška, která
statečně přes svou nemoc připravila odpolední hry. Ty se konaly v menších
skupinkách.
Po večeři následovala mše na faře. Otec Peter pro nás připravil při kázání pár aktivit, které navazovaly na téma přednášky. V následující půlhodině jsme utvořili skupinky a v nich jsme nacvičili taneční sestavy na „zlaté
hity“. Ty jsme předváděli na diskotéce. Ta se rozjela ve velkém stylu, ale
rychle na to všichni únavou odpadli.
Víkend jsme zakončili v místním kostele mší svatou po snídani.
Bára K. + Terka K.

JARNÍ FORMAČNÍ VÍKEND
10.–12. 4. 2015, Křivsoudov
Tentokrát to bylo na téma: motlitba a odpuštění. V pátek, jako vždy,
začínal víkend společnou večeří. Po
společné večeři následovali seznamovací hry, které nás všechny rozesmály a také seznámily. Když hry
skončily, odebrali jsme se všichni k
adoraci, k úctě nejsvětější svátosti
oltářní, kde jsme střídali duchovní
zamyšlení a písně. Poté zbyl už jen čas na vyčištění zubů a začala večerka.
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Dopoledne v sobotu po snídani probíhala v jedné z místností přednáška od kaplana Jana Böhma. Svou přednášku doprovázel vtipnými poučnými
událostmi svého života, které nám vysvětlily smysl modlitby a odpuštění.
Na konci přednášky nám otec dal tři otázky, nad kterými jsme měli
v následných skupinkách rozmýšlet. Po obědě se vedoucí rozhodli, že se
vydáme na výlet na rozhlednu, která byla nedaleko Křivsoudova, kde jsme
z 50 metrů pozorovali zdejší vesnici a okolí. Když skončila prohlídka rozhledny, odebrali jsme se na mši svatou, která se konala venku na Vinici.
A jelikož jsme se všichni těšili na párky k večeři, tak jsme se rychle dostavili
na faru.
V neděli ráno byla bohoslužba ve zdejším kostele Narození Panny Marie. Když jsme všechno po mši na faře uklidili, odjížděli jsme domů.
Juraj Mišejka

MISIJNÍ KEMP
24.–28. 6. 2015, Křivsoudov
Od 24. do 28. 6 se uskutečnil na naší Křivsoudovské faře misijní kemp. Od
samotného počátku byly na faře prováděny opravy, rekonstrukce či renovace. Všichni očekávali příjezd otce Gaetana. V sobotu přišlo vyvrcholení
celého kempu, už od rána se připravovaly věci na opékání prasete, po obědě přijel otec Gaetano Lo Russo se svým přítelem Andrém. Po přivítání byla
mše svatá, které se
zúčastnilo okolo 60
ERA přátel. Potom
jsme se vrátili na faru,
kde byla přednáška
od Gaetana, který nás
chválil a pomáhal nám
s otázkami. Po přednášce následoval zlatý hřeb večera, a tím
bylo samozřejmě sele,
na něž se sešlo hodně
lidí. Po spořádání prasete většina lidí šla spát. Následující den proběhl víceméně klasicky, ráno jsme šli na mši svatou, po které jsme vyrazili domů.
Honza Dušek

ERA info č. 38–2015 _______________________________________________ 9

TAM-TAM
Máme velkou radost, že během tohoto pololetí několik lidí, kteří prošli, či
procházejí naší organizací, si zvolili své životní povolání – cestu manželství.
18. července si Pavel Zemek a Martina Ostatnická slíbili lásku, úctu
a věrnost na celý život. Celá ERA rodina se ten den radovala s nimi. Přejeme jim tímto mnoho Božího požehnání do budoucího života.
25. července si svátost manželství udělí Ambrogio Paoletti s Markétou
Rabasovou.
1. srpna si udělí svátost manželství Honza Kuklík s Barborou Marešovou.
21. srpna si slíbí lásku, úctu a věrnost Philip Prentis a Zuzana Bouchalová.
12. září vstoupí do svazku manželského Honza Převor a Lenka Urbanová.
27. června proběhly volby nového ekonoma ERA, kterým se stal Petr
Musil. Vyprošujeme mu mnoho sil a radosti do jeho práce.
Máme velikou radost, že se v severní provincii po několika letech otevřel
novinciát a povede ho pater Giovanni Sanavio.
V sobotu 27. června proběhlo 1. setkání ERA přátel – The Ultimate ERA1day Edition, při té příležitosti nás v Křivsoudově navštívil náš drahý zakladatel otec Gaetano Lo Russo, na mši svaté se sešlo okolo 60 ERA přátel. Po mši jsme na faře opékali prase a každý měl možnost si s otcem
popovídat. Potom měl krátkou přednášku pro všechny společníky a následně i pro členy Famiglia del Rogate. Otec Gaetano byl velmi spokojený a slíbil, že se brzy uvidíme.
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A NA ZÁVĚR
Vylosovaným výhercem (z řad našich nynějších „redaktorů“) slevy 200 Kč
na kteroukoli akci ERA v roce 2015 se stává:
Martin Rajdl. Gratulujeme!

„Žeň je velká, dělníků málo. Proste proto Pána žně, ať vyšle dělníky na svou žeň!“

(Mt 9, 37; Lk 10, 2)

Poděkování za spolupráci na tomto vydání ERAinfo patří těmto skvělým
„redaktorům“:
Barča Javorská, Vojta Rakouš, Petr Musil, Anička Stehlíková, Helča a Fanda
Kahounovi, Martin Rajdl, Bára Krejčířová, Terka Karmazínová, Juraj Mišejka
a Honza Dušek.

TIRÁŽ: vydává ERA Česká republika, číslo 38, ročník 2015. Redakční
rada: Barbora Javorská, Tomáš Sommer. Kontaktní adresa: Centrum ERA,
Křivsoudov 21, 257 66. E-mail: info@eracz.cz, http://www.eracz.cz/.
Vydáno
v červenci
2015 pouze v el. podobě. Neprodejné.
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