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Drazí ERA přátelé,
srdečně Vás zdravím ve Svatém roce milosrdenství. Tento rok se má stát velkou příležitostí k setkání každého člověka s Božím milosrdenstvím, „živou
zkušeností s blízkostí Otce, jehož něhu je možné téměř hmatatelně vnímat,
a aby se tak posilovala víra každého věřícího a on aby o tom dokázal ještě
účinněji vydávat svědectví.“
V tomto roce máme jedinečnou šanci k odpuštění všech hříchů. Proto
mysleme na to, že tuto možnost můžeme kdykoliv využít a „začít znovu“.
Nezapomínejme proto nikdy na to, že Pán je za všech okolností milosrdný.
„Buďte milosrdní, jako je milosrdný váš Otec.“(Lk 6,36)
Barča Javorská

MANŽELSKÁ ŠUMAVA
4.–11. 7. 2015, Dobrá Voda u Hartmanic
Probouzíme se do teplého šumavského rána. Z okna na nás vyhlíží sušická
dolina s okolními kopci Svatoborem a dalšími. Na chodbě už je slyšet dupot
několika nezbedných dětských nožek. Teprve včera večer jsem zjistila, že
jsme se dostali mezi samé „eráky“. Při večerním grilování se diskutovala nějaká ožehavá církevní témata. Neodvážila jsem se přidat. S mužem jsme se
mezi katolíky přimotali teprve před pár lety a spousta věcí, jmen, témat nám
zní stále dost mysteriózně. Ale včerejší večer byl moc fajn, z takových, kdy si
vůbec nepřijdete cizí. Všichni účastníci jsme podobně staří, máme podobně
staré děti, řešíme podobné životní záležitosti. Děti se pomalu pakují, odcházejí s hlídači do lesa na borůvky. Ách, jaký to pocit svobody odhodit na chvíli
rodičovské strasti a být jen tak s mužem sami za sebe jako pár. Pro rodiče
kojenců, batolat, předškoláků pocit zcela nadpozemský. Vedoucí pár našich
„manželských setkání“ – Marie a Pavel Macounovi – nadhazuje téma k promýšlení. Dokážeme se v denních povinnostech zastavit a pohlédnout na
sebe bez ohledu na naše role matky, otce, vytíženého manažera, ženy v domácnosti? Dokážeme se přijmout vzájemně tak, jak tu naproti sobě stojíme?
Bez výhrad? A když chceme svou lásku k druhému vyjádřit, pochopí to druhý
správně? Téma pět jazyků lásky není nic nového pod sluncem, ale tady mezi
šumavskými kopci, s dětmi na borůvkách, zní nějak strašně svěže. Na druhý
den plánujeme společný výlet. Kolik kilometrů? Jen pár a pak se stavit ve
stylové restauraci U Štěpána na stejk. Jenže ono tu ve skutečnosti nejde ani
o kilometry v nohách, ani o jídlo. Mnohem více tu jde o ten fakt, že na chvíli
odhazujeme všechnu tu třicátnickou ambicióznost, upracovanost, to obstarávání, které se s tímto věkem chtě nechtě pojí. A vydáváme se na výlet jen
tak. Chvíli si připadám jako nezodpovědný teenager. Cože? Výlet jen tak? Bez
cíle? Čtvrtý den přijíždí páter Zdeněk Demel. Všechny ty výlety a procházky
jen tak (kolikrát že jsme za tu dobu byli na Vintířově skále?), zdá se, vynesly
své plody. Za celou dobu jsem nečetla noviny, neposlouchala rádio, nesledovala facebook. I kdyby se celý svět hroutil, ani se to nedozvím, protože se s
mužem procházíme po Šumavě a trháme borůvky. Jak osvobozující! A teď
do toho ještě vpadlo Boží slovo. Není úrodnější půdy! Každý den ráno nás
vítá výhled na Středočeskou pahorkatinu, na horizontu se klene Brdská vrchovina. Vidět je skoro do Prahy. Každý den tak pohlížím na realitu našeho
každodenního života pěkně svrchu. Jak je toto produktivnímu třicátníkovi
třeba! A jak fajn je toto sdílet s lidmi, kteří si umí zdravě užívat toho „jen tak“
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(a vás přiberou do party jako byste byli vlastní). Domů se nám s mužem po
týdnu chce, protože se cítíme připraveni. (Všem spoluúčastníkům velké
díky!)

Klára Pirklová

ERA MEETING
23.–30. 8. 2015, Veli Lošinj, Chorvatsko
Zrovna mi skončila šichta v uranových dolech, vítr se mi nelítostně otíral o tváře a jediné, co
mě hřálo, byla myšlenka na guláš od maminky. Po příchodu
domů přišlo velké zklamání. Guláš nebyl. Po tom, co jsem se postarala o celou rodinu, zazvonil
můj mobil.
„Paráda! Bára chce, abych
napsala článek o meetingu! Na to mám přeci spousty času!“ pomyslela jsem
si.
A nyní si zcela správně myslíte, že popravdě jsem si pomyslela něco trochu jiného, a také, že nepracuji v uranových dolech (jejichž podmínky jsou
ale mimochodem srovnatelné s podmínkami pražského studenta).
Nicméně, jak vidíte, článek jsem napsala. Omluvte tedy můj dlouhý úvod, ale
nemohla jsem opomenout zmínit poděkování Barunce.
Poklidná cesta do Veli Lošijn začala v Praze a skončila velice rychle u motorestu v Lokti u Čechtic, kde nějaká milá postarší paní zacouvala do našeho
autobusu. Vypadalo to, že v Lokti zůstaneme. Protože ale izolepa spraví
všechno, za chvilku jsme byli zase na cestě i se zbrusu novým stříbrným doplňkem na zadní části našeho autobusu.
Vyspat se v autobuse je už sama o sobě docela výzva. Tento úkol se ale zdá
ještě obtížnější, sedí-li poblíž vás dvojice, která si řekla, že nebude spát vůbec! Jaký to výborný nápad! Po mnoha neúspěšných pokusech o alespoň
kratičké zdřímnutí zastavil autobus v Grazu, kde se skupina ospalých lidí vyřítila z vozidla. Každý se hnal za něčím jiným. Někdo hledal jídlo, někdo pití
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a někdo místo, kde posedět. Jen malá skupina těch nejstatečnějších se vypravila poznat Graz a vyšplhala dokonce na zámecký vrch. V této skupině
jsem já nebyla.
Ve Veli Lošijn jsme hned po seznamovacích hrách naskákali do moře.
Totiž, skákat do moře je možné hned několika způsoby. Ti stateční mohli do
vody skočit z útesu nebo se mohli zhoupnout na provaze a seskočit do moře
z něj. Občas to, pravda, zkoušeli i ti méně stateční, ale i tací to vždy nakonec
zvládli.
Každý den nás čekala zajímavá přednáška, po které
jsme ve skupinkách diskutovali o jejím obsahu. Po výborném obědě se každý individuálně rozhodl, co bude dál dělat. Ti nejrozumnější se odebrali dát si poobědovou kávičku a rozhodovali se až potom. Většinou probíhalo odpoledne následovně: koupání v moři, večeře, adorace a volný program,
který někdo trávil se zmrzlinou v ruce, někdo hledáním toastů a někdo
zkrátka bavením se s přáteli. Kdo měl štěstí, tomu dokonce Adélka, naše
nově objevená kytarová superhvězda, složila píseň přímo na tělo.
Zábavu jsme si například užili taky při workshopech (jež proběhly, mám
ten pocit, v úterý), kde si někdo vyzkoušel vodní hry a někdo se mohl s neobvykle všestranným tanečním mistrem naučit základy zumby. Nic z tohohle
ale nemělo na středeční výlet do aquaparku, který si všichni moc užili!
Celý týden kouzelně zakončila závěrečná cesta trajektem, kde jsme s kytarou užívali posledních společných chvil.
Ať už to byly tajemné vzkazy nebo vodní bitvy u oběda, každý si našel
na meetingu něco pro sebe a každý si ho užil po svém. A kdo tvrdí, že by se
tam hned nevrátil, ten pěkně kecá.
Eliška Rakoušová
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TEEN ERA MEETING
26. 7. – 2. 8. 2015, Veli Lošinj, Chorvatsko
Jako poslední roky se i v roce 2015 uskutečnil Teen ERA Meeting, který proběhl na rozdíl od minulého roku na malebném chorvatském ostrůvku Veli
Lošinj. Cesta na místo proběhla bez problémů a v dopoledních hodinách
jsme už byli ubytováni. Postele v ubikaci se už sice skoro rozpadali a celkově
ubytování nebylo nic moc, ale kvůli hotelu tam snad nikdo nejel. Odpoledne
jsme se už mohli převléknout do plavek, nazout žabky a vyrazit na pláž. Tamější pláž je malá, čistá, ale často byla úplně obsazená. Hodně zábavy nám
poskytlo také betonové molo, na kterém jsme trávili hodiny tím, že jsme
ostatní shazovali do moře. Vlastně celý pobyt se tak nějak točil kolem moře.
Až asi třetí den přišly na řadu workshopy, ze kterých jsem si poprvé vybral
fotbal. Ten jsem si užíval, dokud nás nepřišla pocákat vodou skupina, kterou
vedla Dorotka a Maruška. Jak jinak. Večer přišel čas na diskotéku, na které
se mi vždy libí to, že je pod širým nebem. To už jsme ale v polovině celého
pobytu. Během druhé části zájezdu se ta první část víceméně opakuje. Opět
mám možnost si zahrát fotbal při workshopu, pořád chodíme každý den na
několik hodin k moři a opakuje
se i diskotéka, tentokrát ale ve
formě karnevalu. Vždy asi měsíc
před meetingem se dozvíme, jakou masku si máme připravit.
Tento rok bylo téma cirkus. Poslední den jsme se šli ještě rozloučit s mořem a odjeli jsme trajektem z ostrova Veli Lošinj, kam
se s radostí vrátíme i příští rok.
Vojta Klouda
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TEEN VÍKEND
4.–6. 9. 2015, Křivsoudov
Era víkend se koná každý půlrok
v centru Era v Křivsoudově. Letos
bylo téma víkendu Šrek. Nejdříve
nás Šrek uvítal ve své bažině, kde
nás pohostil výbornou večeří. Po
večeři k nám přišli lidé, kteří nám
řekli, že je na zahradě schován dopis. Tak jsme se ho vydali hledat.
Dvakrát jsme našli prázdný dopis a
ten třetí byl správný. Stálo v něm:
Musíte najít princeznu Fionu, kterou střeží hrozný drak, ale nejdřív musíte projít zkouškou odvahy. Zkouška
odvahy se konala na hřbitově. Všichni jsme ji zvládli a šli jsme spát. Ráno jsme
se probudili a měli jsme rozcvičku, po rozcvičce jsme běželi na snídani. Pak
jsme chodili po stanovištích, kde jsme sbírali kousky mapy k Fioně. Pak jsme
měli oběd, po obědě byl odpolední klid a potom supr hra s víčkama. Po hře
jsme předváděli scénky a pak jsme opékali vuřty. Po jídle byla ještě jedna fajn
hra. V noci byla velká bitva s drakem, bitvu jsme vyhráli a získali Fionu. Po
bitvě jsme šli spát. Ráno jsme se probudili a měli jsme úklid a po úklidu jsme
šli na nedělní mši do zdejšího kostela. NA EŘE BYLO SUPER!
Eliška Kucharčíková

SOBOTA PRO MANŽELE –
FAMIGLIA DEL ROGATE
12. 9. 2015, Křivsoudov
V sobotu ráno 12. září 2015 jsme se opět sešli na faře v Křivsoudově na našem
oblíbeném setkání manželů. Tentokráte jsme se těšili na Jana Čapka, psychologa a psychoterapeuta Nejdříve jsme si řekli, jak se poslední dobou cítíme a vyjádřili tím naše emoce. Pak následovala jeho přednáška, která navazovala na téma Škola lásky v rodině (podle Jiřiny Prekopové) a také na
Efektivní rodičovství. Hodně věcí čerpal i ze své knihy Pozitivní výchova sou-
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rozenců v rodině. Někteří jsme na jeho kurzu nebo na kurzu efektivního rodičovství byli a některé věci si připomněli, pro některé to bylo něco nového.
Poté jsme měli možnost naše vědomosti ještě prohloubit. Nakonec byl prostor i pro naše dotazy, které byli velmi hojné. Myslím, že tato přednáška byla
velmi dobrá a všichni jsme si z ní odnesli jen to nejlepší.
Eva Zahálková

VÍKEND PRO SKORODOSPĚLÉ
30. 10. – 1. 1. 2015, Křivsoudov
Všichni jsme se sešli na večeři jako obvykle, ale v menším počtu. Po večeři jsme
hráli seznamovací hry, které
byly v takto malém počtu
ještě zábavnější. A hned po
nich nás rozdělili do skupin a
zavezli nás auty na různá
místa v okolí Křivsoudova.
Měli jsme se dostat nějakým
způsobem na faru. V sobotu
pro nás přichystali přednášku na téma smrt. Navzdory tomu, že to bylo složité, tak to P. Petr Havlík uchopil velmi dobře. Přinesla nové pohledy do našeho vnímání smrti, a nejen o tom jsme rozmlouvali v následujících skupinkách. Po obědě jsme vyrazili na překvapení, kterým byl airsoft. Vytvořili jsme
týmy, za které jsme bojovali až do setmění. Pak už nás čekal jen večerní program a nedělní mše.
David Raušer

INTERMEETING
20. 11. – 22. 11. 2015, Želiv
Aj tento rok sa koncom novembra konal Intermeeting. Veľmi som sa už
tešila, lebo sa mal konať v kláštore v Želive s prednáškami skvelého kňaza
Peťa Palušáka, s ktorým sme boli aj v lete na Meetingu v Chorvatsku. Bol to
moj prvý Intermeeting, a vlastne som ešte nevedela, čo presne ma čaká.
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Tešila som sa na ľudí, ktorí tam budú a na rodinnú atmosféru, ktorá vládne
na všetkých ERA akciách.
Zišlo sa nás tam okolo 40
v rôznych vekových kategóriách
a tvorili sme spolu krásne
spoločenstvo. Väčšina dorazila
autami z Vysočiny a z Prahy.
Moje auto dorazilo trošku
neskôr aj kvôli silnému dažďu,
ale ani to nemohlo zmazať
úsmev z našich pier. Prišli sme
akurát na večeru. Potom sme sa
ubytovali. Ušla sa nám aj napriek neskorému príchodu krásna, veľká izba,
blízko sociálnych zariadení.
Po večeri sme sa hrali zoznamovacie hry, ktoré nás trochu prebrali
k životu. Z Poľska dorazil otec Martin ako zástupca Rogacionistov.
Nasledovala adorácia dolu v kaplnke kláštora, ktorú moderoval páter Peťo
v doprovode s Lodynou hrou na gitare. Ponárali sme sa do Božej prítomnosti
a snažili sa stíšiť po rušnom týždni a naladiť na väčšiu vnímavosť na Boží
hlas, aby sobotná prednáška padla na úrodnú pôdu.
Sobota začala budíčkom, raňajkami a potom sme sa už všetci
zhromaždili v sále plný očakávania z prednášky, ktorá nám mala priblížiť, či
je viera pre moderného človeka. Hľadali sme tajomstvo šťastia: Rozlišovať,
či veci, s ktorými sa stretávame nás vedú k Bohu, pomáhajú nám sa s Ním
stretnúť, alebo nás od Neho vzďaľujú. Veci by mali byť iba prostriedkom, na
ceste k Nemu. Nemali by nás zväzovať. Boh nás nekonečne miluje a ukazuje
nám to v chvíľach, keď sme šťastný. Čítali sme aj ľúbostný list od Boha, ktorý
sa dotkol každého z nás. Potom sme mali čas popremýšľať čo Boh hovorí
cez to práve nám. Zdieľanie bolo tiež veľmi prínosným časom. Sme povolaný
byť svätými v každodennom živote, vychutnávať si dobré a čisté veci tohto
sveta a nestať sa svetskými. Byť tak živými svedkami Ježišovho učenia
v dnešnom svete.
Po obede, ktorý sme mali v kláštore sme sa vydali na krížovú cestu na
jeden kopec nad Želiv. Témou bola sila slov: nechcem, nebaví ma to, nemám
čas, nesúhlasím, nenávidím, nemám chuť, nemám rád, neodpustím,
nevydržím, nemám náladu. Zamýšľali sme sa nad následkami používania ich,
často bez rozmyslu a aké by to bolo keby tak rozmýšľal Ježiš. Nasledovala
svätá omša, pri ktorej spoločníci skladali sľuby na nasledujúci rok. Večerný
program sa niesol v duchu rozprávok. Rozdelili sme sa do skupín a každá
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dostala iný žáner podľa, ktorého ju mala spracovať. Výsledné diela boli
naozaj vydarené. Všetci sme sa nasmiali, čo určite bolo cieľom. Niektorí sa
potom ešte pobrali do miestnej hospudky, prehlbovať kamarátstva.
V nedeľu, posledný deň, ráno krásne nasnežilo a všetko prikrylo svojou
belobou a privodilo tak sviatočnú atmosféru. Slávili sme v kláštore svätú
omšu na sviatok Krista Kráľa aj s miestnymi farníkmi, lebo kostol bol ešte
v rekonštrukcií. Trochu ma mrzelo že som ho nevidela zvnútra, ale určite to
nebolo posledný krát čo som bola v Želive. Vydarený Intermeeting sme
zakončili obedom v miestnom podniku, čo bolo veľmi prijemne.
Veľká vďaka patrí organizátorom Marií Jeřábkovej a Petru Musilovi, bez
nich by sa táto skvelá akcia nekonala.
Katarína Vlčková

SOBOTA PRO MANŽELKY
21. 11. 2015, Ledeč nad Sázavou
V sobotu 21. 11. 2015, jsme si „vzaly volno“ od manželů a dětí a sešly se na
faře v Ledči nad Sázavou. Bylo nás asi patnáct holek, se společným zájmem
o podporu vztahů v našich rodinách a výchovu dětí. Většinou jsme se znaly
z předchozích setkání, a proto jsme mohly diskutovat velmi otevřeně. A ten
kdo nás neznal, tak stržen přirozenou potřebou žen sdílet se, velmi rychle
zapadl.
Program vedla Ing. Marie Macounová, vedoucí Rodinného centra
v Praze a maminka čtyř dcer. Zaměřila se na specifika vývojových období dítěte, ve vztahu ke zvýšené potřeby otce či matky.
První období je od narození do šesti let dítěte. Miminko nutně potřebuje matku a dochází k přirozenému rozvoji mateřské role. Je to období, ve
kterém žena v sobě hledá a nalézá mnoho citu a empatie k dítěti, tzv. naladění se na dítě. Je to schopnost, kterou má velmi málo mužů. S přibývajícím
věkem dítěte se však zvyšuje potřeba kontaktu s otcem.
Kolem šestého roku přichází druhé období, ve kterém má otec velmi
významnou roli. Pomáhá vyvést dítě z matčiny náruče „do světa“. Dítě poznává, že mužský svět je jiný a pomáhá mu stát se více samostatným. Otec
(nebo děda) učí děti věcem, kterým se žena intuitivně vyhýbá, např. sekat
dříví či trávu, prolézat nebezpečné stezky na horách, atd. Jsou doporučovány výlety typu „S tebou mě baví svět“. Zde musí dát žena důvěru muži a
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věřit, že opravdu naše děti nechce zmrzačit. V tomto období je pro dítě zajímavější otec než matka a dochází k přilnutí k otci. U chlapců toto období
trvá déle, až do dvanácti let.
Dívky již kolem devátého roku začnou více preferovat matku. Tím začíná třetí období, pro které je typický pozvolný nástup puberty se svými psychickými a fyzickými projevy. Zde je důležité, aby matka pomohla dívce pochopit a přijmout probíhající změny svého těla. Aby dívka vnímala, že je
krásné být ženou. (Role otce: zaplatit kadeřnici a super oblečení!) Kolem
patnáctého roku se však začne dívka vůči matce vyhraňovat. (Toto vyhranění však může proběhnout třeba až v dospělosti.) Dojde k opětovnému přilnutí k otci. Dívka u svého otce zkouší první heterosexuální, partnerský
vztah. Je důležité, aby dcera vnímala chování a postoje otce velmi pozitivně.
Otec může seznamovat dívku se zajímavostí druhého pohlaví (galantnost,
úcta k ženě…) a významně dívku hodnotově ovlivnit. Dobrý vztah s otcem
chrání dívku před předčasným nástupem sexuálních vztahů s chlapci.
Třetí období u chlapců je od dvanáctého do patnáctého roku, kdy opět
přilnou k matce. Podobně jako dívky se učí chápat ženu skrze matku. Učí se
galantnímu chování k ženě. Některým matkám se to natolik zalíbí, že nechtějí své syny opustit a udělají z nich tzv. mamánky. Kolem patnáctého roku
matka ustupuje do pozadí. Syn touží po uznání od svého otce. Dochází k porovnávání, až soupeření se svým otcem.
Po přednášce jsem si uvědomila, že výchova dětí není a nebude nikdy
jednoduchá. Je však dobré tušit, do čeho člověk jde. Třeba až vám vaše patnáctiletá dcera bude říkat, jak jste strašná, tak je to vlastně normální. Nebo
až váš desetiletý syn se bude snažit postoupit do vyšší úrovně PC hry a řekne:
„Na to se mámy ani neptej“, tak je to vlastně taky normální.
Na závěr nám Marie udělala barevnou typologii. Zjistily jsme, že jsme
především zimní a letní typy žen, což znamená, že nám budou slušet především stříbrné šperky. Kdyby nás však Ježíšek chtěl překvapit, tak ani zlato
nás neurazí. Díky.
Veronika Maštálková

VÁNOČNÍ FORMAČNÍ VÍKEND
18.–20. 12. 2015, Křivsoudov
V pátek 18. 12. 2015 (19:03 – večer) nás čekala večeře na křivsoudovské faře.
Z počátku se nás sešel malý počet, ale nakonec nás tam bylo tolik, že pomalu
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nebyla místa na spaní. Opozdilci, kteří přijeli až v sobotu, přišli o tradiční seznamovací hry, které byly po večeři. Po příjezdu Otce PaeDr. Mgr. Petera
Palušáka byla adorace, při které se zpívaly nejnovější hity křesťanského
světa. Zmožení jedinci se následně rozhodli jít spát a ostatní vytrvali a povídali si až do časného rána.

Lody nás vzbudila hrou na kytaru a my jsme se odebrali do kuchyně na
snídani. Po ní pro nás měl Peter připravenou přednášku s názvem „Mít
srdce, dát srdce, stát se srdcem“. Ve skupinkách po hodinovém silenciu
každý mluvil o svých dojmech a případných poznámkách. Všichni se následně přejedli výborným gulášem, který jsme měli k obědu. Poté pro nás
bylo připraveno překvapení v podobě výletu na hrad Český Šternberk, kde
nás čekala prohlídka. Když jsme se vrátili zpět na faru, byla mše, kterou sloužil místní charismatický kněz. Následovala štědrovečerní večeře, která navodila rodinnou atmosféru a my se pomalu, pro změnu přejedení, přesunuli
nahoru k vánočnímu stromku, pod který každý dal dáreček, aby každý něco
hezkého na památku dostal. Důležitou roli večera měl tzv. erák (ERA + svařák), po kterém se nám krásně usínalo (18+ pouze). Ráno jsme už jen poklidili
faru a po křivsoudovské mši svaté jsme se rozloučili a odebrali jsme se do
svých domovů.
Josef Vopařil

ERA info č. 39–2016 ______________________________________________ 11

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 Marťa a Pavel Zemkovi slíbili lásku, úctu a věrnost na celý
život. V tento den se s nimi radovala i celá ERA rodina.
25. července si řekli své „ANO“ Ambrogio Paoletti s Markétou Rabasovou.
21. srpna si udělili svátost manželství Zuzka a Philip Prentisovi.
12. září vstoupili do svazku manželského Lenka a Honza Převorovi.
21. listopadu si své „ANO“ řekli Romča a Karel Matuškovi.
Všem novomanželům gratulujeme!
Dne 19. února přibyla do rodiny Marty, Martina a velkého bráchy Martínka i malá Anička Smítková, která se má čile k světu. Gratulujeme!
Náš drahý otec Giovanni Sanavio změnil místo svého působení z Varšavy
do Morlupa, které se nachází nedaleko Říma.
Na formaci skládali do rukou Otce Giovanniho sliby noví společníci, a to
Klárka Šimáčková, Lucka Ostatnická, Barča Krejčířová, Terka Karmazínová a Lukáš Daněk. Vítejte mezi námi!
Na formaci proběhly volby ekonoma ERA, kterým se stala Anička Stehlíková. Vyprošujeme ji mnoho sil do její práce.
ERA manželé se začali pravidelně scházet jednou měsíčně v rámci manželského společenství. Pro více informací:
katerina.veletova@gmail.com
Srdečně zveme všechny manžele a rodiny na společnou dovolenou Famiglia del Rogate na Šumavě v termínu 20.–27. 8. Více info:
katerina.veletova@gmail.com
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Nakonec Vás srdečně zveme na ERA MEETING + SDM KRAKOW, který
se uskuteční od 26. 7. – 2. 8. 2016, více informací brzy bude internetových stránkách.

ERA info č. 39–2016 ______________________________________________ 13

A NA ZÁVĚR
Vylosovaným výhercem (z řad našich nynějších „redaktorů“) slevy 200 Kč na
kteroukoli akci ERA v roce 2016 se stává:
David Raušer – 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, Klára Pirklová, Eliška Rakoušová, Vojta Klouda, Eliška
Kucharčíková, Eva Zahálková, David Raušer, Katarína Vlčková, Veronika
Maštálková a Josef Vopařil.

TIRÁŽ: vydává ERA Česká republika, číslo 39, ročník 2016. Redakční rada:
Barbora Javorská, Tomáš Sommer. Kontaktní adresa: Centrum ERA,
Křivsoudov 21, 257 66. E-mail: info@eracz.cz, http://www.eracz.cz/
v červenci 2016 pouze v el. podobě. Neprodejné.
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