Drazí ERA přátelé,
stromy opadávají, často prší a sluníčko se nám ukazuje již zřídka. Příroda vypadá, jak kdyby zestárla. Občas na lidi přijde smutek. My křesťané přesto
nemusíme být smutní, protože Bůh je stále plný života a dobra, z lásky se
stále radostně rozdává. I my máme možnost se stávat svatými, podobně
jako náš Otec.
Přestože pohled z okna není třeba tolik optimistický, tak na závěr bych
ráda přidala můj oblíbený citát: „Co oko nevidělo, co ucho neslyšelo, a nač
člověk nikdy ani nepomyslil, to všechno Bůh připravil těm, kdo ho milují.“
(1Kor 2,9).
Přeji Vám krásný zbytek podzimu,
Barča Javorská

ERA PLES
8. 1. 2016, Křivsoudov
Jednu z velmi oblíbených Era akcí tvoří každým rokem Era ples. Letos se 8. 1.
uskutečnil již 18. ročník. Tradičně se jako každým rokem konal v křivsoudovské sokolovně. Začátek plesu odstartoval ve 20:00 hodin k poslechu
a k tanci hrála kapela ProMěNy, která svým umem potěšila všechny účastníky, a že jich nebylo málo. Během celého plesu si mohl každý zakoupit lístky
do tomboly, ve které byly opravdu hodnotné ceny (kávovar, lístky na talkshow Jana Krause atd.) V přestávkách mezi tancem se všichni mohli občerstvit a posilnit nápoji či párky.
Podle zpětných reakcí se ples opravdu vydařil a všichni se těší, že se na
této akci sejdou i v příštím roce.
Marťa Filipová

FORMACE
únor 2016, Morlupo, Itálie
Letošní formace se konala jak je už zvykem na začátku února, tentokrát
v Itálii. Co bylo ale tento rok zcela určitě výjimečné, byla cesta. Formace 2016
se stala v historii ERA první, na kterou se letělo letadlem. Mnoho z nás letělo
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poprvé v životě a byl to pro nás veliký zážitek. Po příletu do Itálie na nás už
na letišti čekal náš milý a známý padre Giovanni. Společně jsme se přesunuli
do malého městečka Morlupo, kde jsme strávili celý týden.
Malebné městečko Morlupo se nachází nedaleko centra veškerého
duchovního i kulturního dění – ŘÍM. Během týdne jsme měli všichni možnost
toto nádherné centrum světové kultury navštívit a nechyběla ani návštěva
samotného srdce Říma – VATIKÁNU. Mohli jsme si prohlédnout například
římské Koloseum, tedy největší amfiteátr, který byl v římské říši postaven.
Dále jsme navštívili kruhový chrám Pantheon, který je považován za
jedinečnou stavbu už od starověku. Nemohli jsme vynechat ani baziliku
Panny Marie Sněžné anebo známé Forum Romanum. Samozřejmě jako
každý poutník přicházející do Říma,
jsme si ani my nenechali ujít příležitost
vystoupit po Svatých
schodech, po kterých
kráčel Ježíš Kristus
před Piláta. Vřele nás
uvítali i v samotném
domě Rogacionistů,
kde jsme společně
poobědvali
a vyslechli
zajímavou
přednášku. Celý týden jsme měli bohatý duchovní program, který pro nás
připravil padre Giovanni. V Morlupu také Klárka Šimáčková, Lucka
Ostatnická, Lukáš Daněk, Terezka Karmazínová a Barča Krejčířová složili své
první sliby a stali se tak novými společníky ERY.
Měli jsme zde možnost načerpat novou energii pro práci v EŘE
a samozřejmě se posílit i po duchovní stránce. Pro mě osobně byla formace
nejlepší akcí za tenhle rok. Mám plno nezapomenutelných zážitků
a prožitých chvílí v krásném společenství. Všem moc děkuji, že jsem mohla
být součástí!
Zuzka Jeřábková
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PRIMA STRAŠIDLÁCKÝ VÍKEND
NA KŘIVSOUDOVSKÉ FAŘE
29. 4. – 1. 5. 2016, Křivsoudov
Na přelomu dubna a května proběhl další ERA weekend pro nás větší děti.
Tentokrát bylo téma „Pohádkový les“. Výjimečně se nás sešlo na faře méně,
než bývá obvyklé. Program začínal už v pátek večer, kdy jsme se všichni sešli
u společné večeře. Tam jsme se seznámili a rozdělili do několika týmů.
Po večeři jsme si prošli se zavázanýma očima stezku odvahy na farské
zahradě a pak jsme unavení zalehli do svých spacáků. V sobotu ráno jsme
ještě před snídaní rozcvičili svoje tělo a pak během dopoledne hráli různé
hry. Oběd byl opět skvělý a po poledním odpočinku jsme si poslechli
témátko. Odpoledne jsme vyráběli čarodějnice na večerní slavnost. Opekli
jsme si buřty, zpívali jsme, hráli hry a povídali si. Nečekaně nás ale přepadli
čerti, kteří nám přes plot hodili dopis a zase zmizeli ve tmě. V dopise bylo
napsáno, abychom se vydali zachránit svoje pohádkové přátele. Každý tým
dostal tašku s papírovými koulemi pro boj se strašidly. Velká bitva proběhla
na místním kopci zvaném Vinice. Bitva dopadla dobře a nám se podařilo naše
pohádkové přátele zachránit. Jako odměnu jsme našli poklad, který jsme si
pak na faře rozdělili.
Ráno jsme sbalili všechny svoje věci a po mši svaté jsme se rozjeli s rodiči
domů.
Celý víkend byl prima, hezky jsme si ho užili a už se moc těšíme na podzimní setkání.
Maruška a Markétka Svobodovy

TEEN ERA MEETING
10.–17. 7. 2016, Veli Lošinj, Chorvatsko
Teen Meeting byl zatím můj nejlepší tábor. Byli tam super lidi… my totiž
u nás na farnosti to společenství moc dobrý nemáme… Program byl bezvadnej a zábavnej, moře taky a pláž samozřejmě taky a jídlo bylo výborné… Byli
tam nej animátoři… Všichni tam byli moc přátelští. Našel jsem si tu hodně
nových kamarádů z různých zemí. Měli jsme super kněze… a super hudební
doprovod. Poblíž byl taky super aquapark, tak tam jsme se taky moc vyblbli… Moc se mi na Meetingu líbilo…
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Aleš Topolovský

ERA MEETING
26. 7. – 2. 8., Dolný Smokovec (SK) + Krakov (PL)
Ahoj,
na pár řádcích bych se chtěl rozepsat nad tím, co všechno jsem zažil na
ERA meetingu. Pokud nevíte, co je to ERA meeting, čtěte o to pozorněji.
Nebudu popisovat úplně všechno, to bychom tady byli do zítra, ale zaměřím se na věci, které mě nějakým způsobem zasáhly a vzpomínka na ně mi
dodává sílu.

První, na co si vzpomenu při pomyšlení na Meeting, je příroda. Vysoké
Tatry mají svoji neodmyslitelnou majestátnost a to, že jsem mohl alespoň
par dní bydlet hned pod horami, bylo opravdu super. Pro někoho může být
Slovensko na výjezd do zahraničí skoro jako urážka, ale pro ty, kteří skoro
necestuji, jako jsem i já, to je zážitek, na který se nezapomíná. Řada přišla
i na výšlap na vrcholky hor. Při výstupu nám bohužel začalo pršet a hromy
otřásali celou zemí. I přes očividný strach většiny, jsem se rozhodl připojit ke
skupince odvážlivců a pokračovat ve výstupu. Řeknu vám, moje nohy trpěli,
ale stálo to za to. Přestalo nám pršet a my jsme si tak mohli užívat krásných
výhledů. Taky jsem vyšplhal na nejvyšší místo, na kterém jsem kdy byl. Nebyl
to však jediný výlet, byli jsme se podívat i u vodopádu snů. Takže za mě paráda.
V hlavě si ale tak říkám… tohle bych přece mohl zažít i normálně. Vzít
batoh, odjet do hor a tam si užívat. To, co dělá ERU EROU je ale něco trochu
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jiného. To, co si nemůžeme vyfotit, ani napsat do textu, jako se teď snažím
já. Je to víra. Víra v Boha. Je to také přátelství a vzájemná úcta jednoho k druhému. Mít rád, milovat, být milován. Vážit si sám sebe. To jsou věci, bez kterých nemůžeme žít. Někdy máme pocit, že to nedokážeme, že musíme
utéct, vzdát to. Ale pak přijde něco, co nám ukáže novou cestu, způsob jak
to překonat. Pro mě to byla právě ERA.
Možná si říkáte, že jsem v podstatě nic o meetingu neřekl a máte
pravdu. Ale já tvrdím, že jsem řekl právě to, co je důležité. A vy mi jednoduše
budete muset věřit.

FAMIGLIA DEL ROGATE

Lukáš Gašpar

srpen 2016, Šumava
Předposlední týden prázdnin jsme prožili na Šumavě v domě u sv. Vintíře.
Sešly jsme se zde rodiny, kterým je společně dobře a setkávají se
v rogacionistickém duchu. Trávili jsme zde dovolenou podruhé.
Bylo nás 7 rodin – což bylo 20 dětí ve věku 3 měsíce až 9 let + jedno
téměř hotové v břichu. S úžasem jsem koukala, jak velkou bandu dětí máme!
Týden zde s námi trávilo šest skvělých holek hlídaček, které se úžasně staraly
o naše děti. Skvěle nám vařila Hana Zahálková (výkonem bylo 120 kynutých
borůvkových knedlíků). Program pro nás zajišťovala Marie Macounová.
Měla pro nás připravené přednášky na téma zvládání stresu v rodině
a pravzory mužského a ženského chování. Marie pro nás připravila poštu
dobrých zpráv. Tajně jsme si dávali hezké vzkazy nebo malé dárečky. Díky
tomu jsem se dozvěděla spoustu hezkých věcí o našich dětech od holek
hlídaček a vyměnila si spoustu dopisů s dcerkou.
Měli jsme hodně času být s manželem sami, probrat život. Chodili jsme
na výlety, do města na kafe, s ostatními páry jsme se potkávali na horské
chatě na pivo. Jeden den jsme byli na celodenním výletě s dětmi okolo Vydry.
Po obědě jsme s našimi dětmi chodili do lesa nebo do cukrárny. Jeden den
jsme prožili sami dospělí na výletě na Kvildě.
Vrcholem pobytu byly dva dny s P. Jaroslavem Mikešem, který pro nás
měl připravené povídání a společné liturgie, které nejsem schopná zpětně
popsat, ale byly úžasné. A nejlepší na tom byla Jaroslavova milá přítomnost
mezi námi. Velice oslovil naše děti, které pořád vypráví, jak jim Jaroslav
vyprávěl o tom, že mají v sobě dva vlky – hodného a zlého a musí krmit toho
hodného.
Po večerech jsme grilovali, povídali a užívali konce léta.
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Shrnutí závěrem? Na otázku u dnešní snídaně, co se nám nejvíc líbilo na
Šumavě, odpovídáme takto:
Madlenka: „Jak naše skupinka s Terkou (hlídačkou) byla u řeky a jak jsem
jako jediná vlezla do bahňáku.“
Víťa: „Jak jsme s Barčou (hlídačkou) v lese stavěli domečky pro skřítky a jak
nám skřítci psali dopisy.“
Anežka: „Františkova cestovní postýlka, jak se nechala rozepínat. A jak jsme
s Jaroslavem zpívali Kdo stvořil mrkající hvězdy.“
Můj manžel Ondra: „Jaroslavův program.“
A já: „Společnost milých přátel a možnost být s Ondrou.“
Ve spíži nám stojí víno od Jaroslava, které nám dal Jaroslav a má nám
připomínat naši lásku. A pokud ani ten pohled na připomínku naší lásky
nepomůže, tak tu flašku otevřeme a to už pomůže…

TEEN ERA VÍKEND

Káťa Veletová

16.–18. 9. 2016, Křivsoudov
Dne 16. až 18. 9. 2016 se
v Křivsoudově na faře
konal další Teen Era
víkend.
V pátek večer jsme šli
na večeři. Po večeři se
za oknem zjevil KRAKONOŠ a řekl nám, že
TRANTUBERK poztrácel měšce a my je máme
jít hledat a dát je
chudým.
Ráno v sobotu byla rozcvička a snídaně. Pak jsme šli na kopec a hráli hry.
Po obědě bylo témátko o sv. ANNI-BALOVI, zakladateli Otců Rogacionistů.
Večer se opékali buřty. Potom byla velká bitva o měšce. STRAŠIDLA JSME
PORAZILI A VŠECHNO DALI CHUDÝM.
Neděle byla volná. Ráno po snídani se uklízelo a šlo se do kostela.
Teen Era víkend byl fajn!!!!
Jáchym Kubín
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TAM-TAM
Dne 26. května se narodil Janče a Vojtovi třetí potomek – Dominik
Maštálka. Všem členům rodiny gratulujeme a přejeme mnoho Božího
požehnání!
6. srpna si slíbili lásku, úctu a věrnost Marťa a Ondra Filipovi.
15. října si udělili svátost manželství Anička a Honza Vojtíškovi. Všem novomanželům gratulujeme!
Na ERA meetingu poprvé složila ERA sliby Barča Prokůpková. Gratulujeme!
Na Generální assemblee byl zvolen staronovým prezidentem Honza
Rajdl, staronovým ekonomem byla zvolena Anička Stehlíková a novým
viceprezidentem byl zvolen Lukáš Gašpar. Novým národním vedoucím
se stala Barča Javorská. Všem moc gratulujeme a přejeme mnoho sil!
Na GA skončil po čtyřech letech svou funkci Národního vedoucího Jindra
Javorský – tímto mu děkujeme za obětavou práci.
Na začátku letošního roku se manželé z ERA Famiglia del Rogate začali
pravidelně scházet jednou měsíčně, ale se společně pomodlili, zamysleli
se nad Písmem a vzájemně mohli sdílet svoje radosti/starosti. Akce je pro
všechny manžele, více informací: katerina.veletova@gmail.com, mastalkovj@seznam.cz
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A NA ZÁVĚR
Vylosovaným výhercem (z řad našich nynějších „redaktorů“) slevy 250 Kč na
kteroukoli akci ERA v roce 2016/17 se stává:
Jáchym Kubín
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, Zuzka Jeřábková, Aleš Topolovský, Maruška a Markétka
Svobodovy, Lukáš Gašpar, Káťa Veletová a Jáchym Kubín.
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Barbora Javorská, Tomáš Sommer. Kontaktní adresa: Centrum ERA,
Křivsoudov 21, 257 66. E-mail: info@eracz.cz, http://www.eracz.cz/.
Vydáno v listopadu 2016 pouze v el. podobě. Neprodejné.
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