Ahojte kamarádi, eráci a eračky.
Začaly nám letní prázdniny, a tak přišel čas na to, abychom si připomněli, co
všechno krásné jsme v ERA zažili za posledního půl roku. Jako vždycky toho
byla fůra! Jeden by si až řekl, že je nemožné to všechno vylíčit. A možná by
to byla i pravda, ale proto pro vás všechny tvoříme ERAinfo, kde naše společné zážitky sepisujeme. Každý přidá svůj díl skládačky. A to je to hlavní,
o co tu jde. Děkujeme všem, kvůli kterým se můžeme scházet a tvořit společenství ERA. Hlavně děkujeme za modlitby a za to, že na nás myslíte, protože
bez Božího požehnání, marné lidské namáhání. A bez vás by nic z toho,
o čem budete číst, nemohlo vzniknout.
Ale teď už dost té omáčky okolo, přeji příjemné čtení. A pokud třeba
čteš ERAinfo a váháš, jestli přijet, tak doufám, že to v tobě minimálně vzbudí
zvědavost a připojíš se k nám :-)
Lukáš Gašpar

INTERMEETING
4.–6. 11. 2016, Želiv
Letošní Intermeeting se opět konal v Želivě. Program začínal večeří
v klášteře, poté jsme se přesunuli do Českého nebe na seznamovácí hry,
které jsme měly připravené s Barčou. Doufám, že se všem líbily, bylo to totiž
poprvé, co jsme takhle měly něco připravit. Pak přišla na řadu večerní
adorace, která se uskutečnila v klášterní kapli s P. Tadeášem Spišákem.
O hudbu na adoraci se postarala kapela Lody a Marti a musím říci, že hráli
opravdu krásně!
V sobotu jsme se nasnídali a šli jsme na přednášku P. Kardinála Miloslava
Vlka na téma Boží záměry s mladým člověkem, která se opět konala
v Českém nebi. Přednáška byla opravdu obohacující a inspirativní. Po
přednášce jsme slavili s P. Kardinálem mši svatou v kapli. Poté byl oběd
v klášterní restauraci. Když jsme doobědvali, následoval volný čas a potom
odpolední blok, který byl trochu volnější. Mohli jsme si totiž vybrat, jestli
půjdeme na přednášku P. Davida Palušáka, nebo na prohlídku kláštera s P.
Tadeášem Spišákem. Poté byla na programu křížová cesta v kostele a
modlitba za zemřelé na hřbitově. Vrátili jsme se pěkně vymrzlí, přeci už jen
je listopad a čekala na nás večeře, samozřejmě i horký čaj. Večerní hra byla
posledním bodem sobotního programu, konala se opět v Českém nebi, na
starost ji měla Anička s Lukášem a byla vážně skvělá!
Neděle opět začala
snídaní, následoval úklid,
poděkování a slavností
mše svatá, mimochodem
bylo sv. Huberta, takže
kostel byl přeplněn lidmi a
hlavně myslivci, kteří přišli
poděkovat
Bohu
za
uplynulý
hojný
rok.
Nakonec jsme se už jen
rozloučili a odjeli domů.
Za sebe můžu říci, že to
byl opravdu vyvedený
víkend a ráda bych poděkovala Aničce a všem, kdo se podíleli na přípravách.
Tereza Karmazínová
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VÍKEND PRO SKORODOSPĚLÉ
25.– 27. 11. 2016, Křivsoudov
Letošní skorodospěláci se doopravdy povedli, dovolte mi vám to krátce říct,
jak super to bylo. Potom co jsme v pátek večer všichni dorazili a dovečeřeli,
jsme se šli dívat na film. Film se jmenoval Pokojný bojovník, skutečně stojí za
to ho shlédnout. Další den na něj navazovala upoutávající přednáška otce
Davida. Pak jsme měli chvilku na přemýšlení nad zadanými otazkámi a po
nějakém čase jsme se rozdělili do skupin a diskutovali jsme nad otázkami
společně. Následovala mše svatá a poté oběd. Po obědě chvilička odpočinku
a popovídání, kdo s kým chtěl, a následovala odpolední hra. Rozdělili jsme
se na týmy a dostávali jsme úkoly přes mobil v smskách. Chodili jsme po celém Křivsoudově a snažili se je všechny splnit. Byla to nová a dobře promyšlená hra. Za splněné úkoly nám rozdělili body do týmů a ty hrály ještě velkou
roli. Večer, už při tmě, jsme vyšli na farní zahradu a tam byly rozmístěné
svíčky a u nich citáty. Celé jsme si to mohli projít, přečíst a kdo chtěl i zapsat.
A potom přišla na řadu večerní zábava a teda se hodily týmům jejich získané
body. Ty se totiž proměnily v platící měnu. Mezitím, co jsme si četli citáty,
proměnila se fara v kasíno a my mohli začít utrácet bodíky. Sázel se na ruletě,
hrály se kostky, hrálo se ve stolním fotbale o sázky, dokonce se i sázelo na
vítěze utkání a hrál se i poker, ve kterém jsem prohrál velké peníze. Večer se
moc povedl. V neděli se šlo do kostela, uklízelo se a jelo domů. Celý víkend
byl moc super a doufám, že budou následovat další. A nebojte, za večer jsem
nepropadl sázení.
Honza Och
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VÁNOČNÍ FORMAČNÍ VÍKEND
16.–18. 12. 2016, Křivsoudov
Ahojte všichni Eráci, Eračky a Eráčata. Já jsem nějakej Martin a vedle mě sedí
Kristýnka. Možná si říkáte, proč spolu takhle sedíme? Nojo vlastně, proč? Už
vím! Anička nás požádala o krátkej report z Era vánočního víkendu, který se
konal v časoprostoru od 16.–18. prosince 2k16 na faře v Křivsoudově. Tak
tady to máte! V pátek byl sraz naplánován na krásných 19:00 místního času,
což jak jistě tušíte, nebylo splněno. Jen si sáhněte do svědomí, zlobidla! Když
jsme se sjeli všichni, proběhlo tradiční sčítání lidu a po zjištění, že všechny
kousky jsou na místě, jsme se pustili do vánočních hodů v podobě chlebů
s paštikou značky Májka a také chlebů s RUČNĚ strouhaným sýrem Eidam
45%. Po vydatné večeři si pro nás Barča připravila jednoduché dětské hry jako
např. poznej zvíře, kyselé ksichty nebo napodobování beze slov. Poté se
nám trošičku porouchal přístroj pro digitální projekci na stěnu a tak jsme čekali… čekali… čekali… Už to je? Anoo už se nese monitor! Srdce zjihla a už
to běží! Láska nebeská, poslední program dnešního dne. Ale to už spím. Dobrou noc. Následoval den druhý, který obsahoval bohatý program.
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Měli jsme tu čest strávit celý den s P. Vojtěchem Smolkou, který nás
obohatil přednáškou „Otec přece ví, co potřebujete“. Na přednášku navazovala volná debata na toto téma, kdy jsme měli možnost se sami nad sebou
zamyslet, jak Boha ve skutečnosti vidíme. Po vydatném obědě a odpočinku
jsme se společně vydali na utajovaný výlet – výšlap na horu Blaník. Cestou
vzhůru jsme byli odměňováni krásou přírody a zamrzlých stromů. Po dosažení našeho cíle jsme se rozhodli zdolat ještě několik schodů na Blanickou
rozhlednu. Po zhlédnutí krajiny, zahřátí se teplým nápojem a společné fotce
jsme se vydali zpět na faru. Po návratu se uskutečnila mše svatá, po které
nás čekala „štědrovečerní večeře“. Nechyběla ani vánoční tradice – hod škrpálem. Myslím si, že většina byla překvapena výsledkem. Následovně jsme
se přesunuli do společenské místnosti; kde na nás čekal rozsvícený stromeček, vánoční koledy a spousta dárečků. Ve vzduchu byla cítit nádherná atmosféra Vánoc, kterou jsme si všichni moc užívali a společně sdíleli úsměvy
a radost z dárků. Volná zábava byla na místě a nechyběla ani vánoční pohádka – Anděl Páně. Víkend jsme zakončili společnou snídaní a mší svatou.
Děkujeme všem za krásné naladění na Vánoce, příjemnou atmosféru, skvělé
lidičky a mnoho nových zážitků! Na závěr bychom Vám chtěli popřát šťastné
a veselé Vánoce, klidný vstup do Nového roku a hodně Božího požehnání!

ERA PLES

Martin Gašpar a Kristýna Smutníková

6. 1. 2017, Sokolovna v Křivsoudově
V pátek 6. ledna 2017 jsme se setkali na každoročním tradičním ERA plese
v Křivsoudově. Nikdo z nás si tuto oblíbenou akci nechtěl nechat ujít, a tak
jsme dorazili v hojném počtu. Ve 20:00 byl ples zahájen a po celý večer zábavu zajišťovala kapela PROFIL. Hned od začátku si každý mohl zakoupit
lístky na tombolu, která letos opravdu stála za to. Velikou novinkou na letošním plese byl především Fotokoutek, o který se staral Pája Kuttelwascher.
Tímto bychom mu chtěli moc poděkovat! Kromě již zmiňovaného fotokoutku byl velkým lákadlem bar plný skvělých drinků od zábavné obsluhy.
Malým překvapením se stal společný tanec Belgická polka, který jsme se naučili na loňském velkém meetingu. O půlnoci proběhlo losování o hlavní ceny
tomboly a také dražba dortu, která letos proběhla obzvlášť úspěšně. Poté
už se jen tancovalo, zpívalo a všichni jsme si užívali společnou zábavu. Ples
se podle mě vyvedl na jedničku, a proto bych chtěla moc poděkovat všem,
bez kterých by se tato skvělá akce nemohla uskutečnit. Zase za rok!!
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Zuzana Jeřábková

FORMACE
18.–25. 2. 2017, Desenzano del Garda
Na úvod bych jen rád ve zkratce řekl, co se skrývá za tajemným slovíčkem
„formace“. Formace je akce pro členy nejužšího teamu ERA- animátory.
Jedná se o setkání, zpravidla týdenní, nás, animátorů a otců a noviců
Rogacionistů. Dává nám tak jedinečnou šanci zjistit něco o tom, kdo vůbec
Rogacionisté jsou a proč kráčíme v jejich šlépějích. Zároveň nám to pomáhá
stmelit náš team a lépe se navzájem poznat. Abych, ale pořád neblábolil
teorii, popíšu vám, jaké byly moje pocity jako člověka, který jel na formaci
poprvé.
Bylo to pro mě hodně vzrušující. Nepatřím k lidem, kteří by do zahraničí
jezdili každý měsíc a tak ve mně samotný fakt, že jedeme do Itálie, vzbuzoval
nadšení. Cílová destinace zněla Desenzano del Garda a už z fotek to
vypadalo krásně. A taky, že ano. Když jsme dorazili na místo, zůstali jsme
u vytržení z nádherné velké vily, kde jsme měli spát. Byla už tma a tak byla
vila nasvícená. „Jako vážně? Hodně hustý!“ Ozývalo se od nás. S úsměvem
ve tváři nás už vítal padre Giovanni, který pro nás vlastně všechno „to“
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umožnil. Potom jsme se rozdělili do pokojů, dali si večeři a po společné
modlitbě šli na kutě.
A teď k programu. Dny byly opravdu nabité. Po ranních chválách
a snídani jsme dostávali skvělé přednášky od bratrů Rogacionistů
Giovanniho, Carmella a taky od Maťa a Peťa. Ranní i odpolední přednášky
byly často doplňovány aktivitami ušitými nám na míru. Od jednodušších
aktivit typu skládání a rozdělování pexesa až po vyloženě duchovní cvičení
na poznávání sama sebe a druhých, které pro nás připravil Carmello.
O přednáškách jsme se toho dozvěděli spoustu o Sv. Annibalovi Maria Di
Francia, rogacionistech, jejich stylem života a taky jsme čerpali inspiraci pro
nás. Pomyslným vrcholem byly hrané scénky na téma „Co mohu udělat já
pro chudé a slabé, tak jako otec Annibal. Měli jsme dokonce možnost zahrát
si na divadelním parketě.

Formace, ale není jen o přednáškách. Polovina vily totiž je současně
školou, takže v zahradách se nacházela sportovní hřiště a taky běžecká
dráha. O zábavu jsme tak měli postaráno. I když nebylo zrovna letní počasí,
na fotbálek s klukama a holkama! si každý čas našel. A kdo nechtěl hrát
fotbal, hrál volleybal, a nebo jen tužil svaly běhačkou.
Když už jsme byli v Itálii, tak by byla škoda nenavštívit nějaká zajímavá
místa. Pro letošek jsme se podívali do Padovy a Verony. V Padově toho bylo
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mnoho k vidění. Začali jsme prohlídkou obřího domu Rogacionistů, který
popravdě vypadal spíše jako nějaká nedobitná tvrz :-D Poté jsme navštívili
Basilica Pontificia di Sant'Antonio a chrám Santa Giustina. Jedním slovem
nádhera, slovy se to dá jen těžko popsat. Padované také tvrdí, že mají
největší náměstí na světě, čemuž bych možná i věřil. Jeho rozloha byla
obrovská. Druhý výlet jsme směřovali do Verony. První, co vás napadne,
když se řekne Verona, je určitě spojení Romeo a Julie. Navštívili jsme proto
jak balkón, k němuž pěl ódy Romeo Julii, tak údajně dům, kde bydlel Romeo.
Ale i další místa byla zajímavá, o tom se ale rozepisovat nebudu.

Nechci se totiž moc oddálit od jádra toho, co jsem ještě chtěl říci. Nic
z toho, co jsem tady popsal, ty spousty slov, by neměli žádný význam,
kdybych v tom všem byl sám. Formace totiž není jen nějaký „výlet do ciziny“.
Je to něco mnohem víc. Až se mě někdo za 10 let zeptá „Co že jsi tam vůbec
zažil?“ Tak si nebudu pamatovat co přesně jsem se dozvěděl na
přednáškách, kolik gólů jsem dal při fotbale, nebo po kterých památkách
jsme šli. Budu si pamatovat to, jak jsem cítil Boží blízkost a přítomnost. Jak
jsem mohl společně s lidmi, kteří mi jsou v životě nejmilejší, zažívat chvíle
radosti a tvořit krásné společenství. Víra, láska, naděje a přátelství jsou totiž
to největší, co v životě můžu mít. Každému člověku bych přál zažít to, co
jsem zažil já.
Lukáš Gašpar

8 ______________________________________________ERA info č. 41–2017

SETKÁNÍ ANIMÁTORŮ NA SLOVENSKU
17.–19. 3. 2017, Jelenice
Společně s animátory ze Slovenska jsme strávili víkend v Jelenci nedaleko
Nitry. Program pro nás měl připravený kněz David Palušák a sestra Faustína
Dikantová . Ti si pro nás připravili program zaměřený na koučing a motivaci.
Přednášky na toto téma měl P.Palušák, který absolvoval kurz psychoterapie,
a proto nám mohl sdělovat velice přínosné informace a rady. Také jsme měli
možnost vzájemně se koučovat v tzv. „hnízdech“, čímž pro nás byly
skupinky po třech až čtyřech lidech. Mnoho z nás se bude i nadále scházet
a pomáhat si vzájemně dosáhnout našich životních cílů.
Hned po příjezdu nás čekala aktivita venku. Jediné informace, které
jsme měli k dispozici, byly ohledně dítěte, které se ztratilo po cestě z výletu
a naším úkolem bylo pouze pomocí jedné indicie vypátrat místo, kde se
nachází. V náročnějším terénu a za snížené viditelnosti se tento úkol
poněkud zkomplikoval. Naštěstí se všem nakonec podařilo ono dítě najít
a my se mohli vrátit do komplexu na večerní mši.

Celkově byl program náročnější. Zpestřen byl sobotní hrou v terénu.
V týmech, ve kterých jsme celý víkend spolupracovali, jsme museli pomocí
mapy splnit co nejvíce úkolů a následně v daný čas dorazit na hrad Gýmeš.
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Úkoly byly různorodé a ne jednou nás překvapily. Mezi nejobtížnější bylo
přejití pomocí klacků skrz bažinu nebo přelézání potůčku na lanech. Jiné se
zas týkaly logického uvažování. Počasí nám i přes všechny předpovědi vyšlo
velmi dobré, pršet totiž začalo večer, těsně po našem příchodu z venkovní
hry. Po mši byl vítězný tým řádně odměněn. Po večeři se rozpoutala taneční
zábava, Slováci nás naučili Irský tanec a samozřejmě nechyběla tradiční
Belgická polka.
Poznali jsme mladé lidi plné energie se zápalem pro to, co dělají.
A dlouhá cesta domů jednoznačně stála za zážitky, ze kterých stále čerpáme
síly.
Bára Krejčířová

PŘEDVELIKONOČNÍ DUCHOVNÍ
OBNOVA
25. 3. 2017, Křivsoudov
V sobotu před květnou nedělí jsme se sešli s manželskými páry, se kterými
se rádi potkáváme při Famiglia del Rogate. Tentokrát nás hostili Jana a Vojta
Maštálkovi. Sešli jsme se už před osmou ráno (jsme vycvičení našimi dětmi
dlouho nepospávat) a dali si společnou snídani. Poté dorazil otec Bárta,
který si pro nás připravil postní zamyšlení. Myšlenka, která nás zaujala, se
týkala Kristovy výkupné oběti. Způsob, jakým nás vykoupil, smrtí, kterou pro
nás vytrpěl, nám dokázal, jak nás má neskonale rád. Zajímavě se s námi podělil i o mystické zážitky velkých světců.
Mnozí z nás pak využili svátosti smíření. Bylo to velmi příjemné předvelikonoční zastavení.
Z Křivsoudova pro ERA info Kateřina a Ondřej Veletovi
A následují zvířátka…
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FORMAČNÍ VÍKEND
31.3. – 2.4.2017, Křivsoudov
Začali jsme už tradičně v kuchyni večeří. Po večeři jsme společně hráli několik
her. Následoval film, který nás dovedl k tématu víkendu (Živá víra a jak jí žít).
Následovala adorace, kde jsme měli čas na ztišení a zamyšlení se.

Druhý den po snídani nás navštívil otec Jerzy Cymanowski z Hrádku,
který vedl přednášku na téma víkendu. Přednáška byla trefná a velice konkrétní, sdělení nám jeho zážitků, které byly aplikovány do souvislostí s tímto
tématem, se moc pěkně poslouchalo, a mě osobně přednáška velice zaujala.
Po skončení jsme se rozdělili do skupinek, kde jsme sdíleli své poznatky a postřehy mezi sebou. Dopoledne jsme zakončili mší svatou a následným obědem. Odpoledne se sešla rada vedení, a poté jsme celý večer strávili společně u ohně.
V neděli jsme pouze uklidili faru a odešli jsme slavit mši svatou, po které
byl formační víkend u konce.
Martin Rajdl
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TEEN VÍKEND
5.–7.5.2017, Křivsoudov
V pátek 12. 5. jsme se sjížděli
na faru do Křivsoudova. Přijížděly tam děti z Ledče n. S.,
Humpolce atd., ale také
z Křivsoudova. Ze začátku
jsme se rozdělili do dvou skupin a než všichni dorazili,
hráli jsme hry, a teprve pak
jsme byli rozděleni do čtyř
skupin, do každé skupinky se
zvolili dva animátoři (vedoucí). Šli jsme se podívat okolo fary, jestli tam nejsou skřeti. A byli a vzali
nám prsten, a v tom začala panika. (druhý den) Po probuzení následovala
rozcvička a všichni se těšili na snídani. Po snídani a vyčistění zubů, bylo potřeba se připravit na bojovku. Šlo se do lesa a hrálo se o dobytí města a sbírání uvězněných dušiček. Při cestě na faru nás zastihla deštivá přeháňka, až
když jsme dorazili a převlékli se, bylo potřeba nabrat síly u oběda. Skupinka,
která donesla nejméně dušiček z města, musela umýt nádobí. Potom byl odpolední klid a pak pokračovala příprava bitvy. Gandalfa jsme moc nepotěšili,
tak nám rozdal papírky podle toho, co tam bylo napsáno, museli jsme zahrát
jako divadlo. K večeru jsme si opékali buřty, kdo měl snědeno, tak šel hrát
naší oblíbenou hru vybíjenou. Po setmění faru přepadli skřeti, ukradli nám
také nějaké děti, tak jsme museli nakonec získat děti i prsten. Od přemožených skřetů jsme získali děti, prsten, ale také poklad. A v sobotu večer, stejně
jako v pátek, uzavřeli jsme den společnou modlitbou!!!
Marta Urbánková
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A NA ZÁVĚR
Vylosovaným výhercem (z řad našich nynějších „redaktorů“) slevy 250 Kč na
kteroukoli akci ERA v roce 2017/2018 se stává:
Kristýna Smutníková
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“:
Lukáš Gašpar, Tereza Karmazínová, Honza Och, Martin Gašpar, Kristýna
Smutníková, Zuzana Jeřábková, Bára Krejčířová, Martin Rajdl,
Kateřina a Ondřej Veletovi a Marta Urbánková.
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Lukáš Gašpar, Tomáš Sommer. Kontaktní adresa: Centrum ERA,
Křivsoudov 21, 257 66. E-mail: info@eracz.cz, http://www.eracz.cz/.
Vydáno
červenci
2017 pouze v el. podobě. Neprodejné.
ERA
info č. v
41–2017
______________________________________________
13

