


Milí eráci a eračky,

vítám vás u čtení ERAinfa. Na následujících 

stránkách se dozvíte, co všechno se u nás událo za 

posledního půl roku. Chtěl bych poděkovat všem 

pisálkům a fotografům, bez kterých by ERAinfo vůbec 

nemohlo vzniknout. Nyní už se nenechte rušit a přeji 

vám příjemné čtení.

Lukáš Gašpar

Úvodem…





Letošní Teen Era Meeting byl na téma knihyMalý princ.
V úterý bylo téma, kde si lidé schovávají svoje problémy a
slabosti za určitoumasku. Snaží se přesvědčit ostatní i sebe, že
je vše tak, jak má být. Přitom kdyby si přiznali své slabosti
a zahodili „masky“, mohli by najít a navázat lepší a silnější
vztahy s lidmi a sami se sebou. Ve středu bylo téma, které
řešilo a vychvalovalo pravé přátelství. Věrný přítel je
k nezaplacení a nenajdeme ho v každém. Bude tu pro vás
v jakýkoliv čas. Nemusí přijít hned, může se pomalu vyvinout.
Člověk je stvořen pro vztah a ne vždy je to jednoduché. Ve
čtvrtek bylo téma „Sebeláska“. Dokud nebudeš mít rád sám
sebe, nemůžeš mít rád ostatní. Téma v pátek bylo určeno těm,
kteří si myslí, že mají vše zvládnout sami, a že nikomu se nedá
věřit. Jak předešlé téma říká, byli jsme stvořeni pro vztah
s ostatními. Proto se nemusíme stydět, když se něco nevede
podle našich plánů a není ostuda poprosit o pomoc. Často je
to velice těžké, proto se můžeme za pomoc přimlouvat u Boha.
K tomu se hodí citát: „Nikdy nepadneš hlouběji než do Božích
rukou“. V sobotu bylo téma „Smrt a vnímání smrti“. Někdy si
lidé nechtějí přiznat, že smrt je součástí života, a že je také
nemine. Snaží se ji ignorovat. Pokud si uvědomíme a srovnáme
se s faktem, že jednou umřeme, naučíme se lépe užívat si daný
čas, který nám zde dal Bůh. Ráda jezdím na tato setkání, vždy
se skvěle odreaguji a seznámím se s milými lidmi. Děkuji všem
za účast na Eře.

Terka Kačenová, 15let





Měl jsem štěstí, že ERA meeting má otevřené věkové rozpětí
(17-35).Nevěděl jsem úplně, co si mám myslet a co čekat. Těšil
jsem se na moře, na sportovní aktivity, na společnou chválu v
hudbě a čekal jsem, jak si všechno sedne. V Komárně nás
přijali jako radostně očekávané poutníky s pohostinností a
vřelostí. Peťo, premonstrát z Želiva, svou slušnou češtinou brzy
dal zapomenout na mé původní zklamání z toho, že na celou
skupinu (bus + 4 auta) máme jen jednoho nečeského kněze.
Peťo se nechal inspirovat Johnem Powellem a Viktorem
E. Franklem v psychologickém pohledu na téma meetingu:
"Řekni jen slovo a má duše bude uzdravena" a šťávu dodal
díky úryvkům z filmu Chatrč. Vyšlo z toho mnohem víc než
dovolenkové slovo před obědem. Měli jsme pořádný materiál
pro sebepoznání a pro zamyšlení nad zákonitostmi života
našich duší, jejich zranění a cesty k jejich uzdravení. Skupinky
byly citlivě vedeny, diskuze proudily a rozmanitost se dařila i
díky povedeným workshopům nejen sportovní, ale i art nebo
teologické tématiky. Parádní hudební chvály, mše a adorace s
výhledem na moře prostě musíš zažít. Jsem moc rád, že příští
létomi bude teprve 34... "Yes!!!". Díky všem za parádní setkání
s Ježíšem a jeho rodinou na Jadranu!

Ota Šťastný, 34let





Jakmile jsem dostal pozvání na Teen ERA víkend, ani minutu
jsem neváhal, a přihlásil jsem se.
Pokaždé jsem velmi rád, když můžu jet na víkendovku. Když
jsem přijel pozdravil jsem se se svými kamarády, se kterými
jsem se dlouho neviděl. Potom následovala večeře a rozdělení
do skupinek. Druhý den ráno následovala rozcvička a snídaně.
Po snídani jsme šli na akci do lesa. Poté, co jsme se vrátili
z lesa, byl oběd a polední klid. Po poledním klidu jsme byli
rozřazeni do jiných skupinek, ale jen na témátko. Po témátku
jsme měli takové menší úkoly např. střílet ze vzduchovky,
lovení stříbrných minci atd… Po těchto menších hrách jsme
měli namalovat westernový plakát a nacvičit scénky. Jakmile
jsme měli namalováno a nacvičeno, tak jsme šli předvádět
scénky a plakáty. Všechny scénky a plakáty byly moc pěkné. A
na konec dne jsme šli vyjednávat s bandity. To se nám ale
nepovedlo a oni nám unesli tři kamarády, a tak jsme je šli
zachránit. Rychle jsme došli na faru a slyšeli bouchaní ze
sklepa. Podívali jsme se tam a bandité nás přepadli. Nakonec
jsme je zahnali a kamarády osvobodili. V neděli jsme se už jen
nasnídali a uklízeli, ale co by to bylo bez nějaké pěkné fotky na
závěr. Po focení jsme šli do kostela a po kostele už na nás
čekali naši rodiče a jeli jsme domů. Celý víkend jsem si moc užil
a vše bylo moc super. Navíc jsem poznal spousty nových
kamarádů.

Fanda Och, 13let





Dostali jsme skvělou možnost potkat se a popovídat si s lidmi,
se kterými jsme se dlouho neviděli.
S těmi, kteří pro nás připravovali program, když jsme byli
menší, byli s námi na nějaké super akci nebo jenom chtěli
poznat naše společenství. A nejen to, největší událostí celého
dne byla příležitost seznámit se s otci Rogacionisty, kteří nás
zaštiťují a podporují. Přijeli za námi až z Itálie. Celé to byla
zkušenost jak pro obyvatele Křivsoudova, kde má ERA
dlouholeté sídlo, tak i pro účastníky nějaké ERA akce. Akce
začínala mší svatou celebrovanou otcem Giovannim, naším
letitým opatrovníkem.Měli jsme mimo jiné možnost vést s otci
duchovní a obohacující diskuzi. Celý den farou vonělo dobře
naložené a od rána grilované selátko. Mimo to byla k snědku
spousta dalšího výborného jídla. Celá akce probíhala až do
pozdních odpoledních hodin. Byla to zkrátka skvělá akce
a těším se, až se budeme moct zase v takto hojném počtu
shledat.

Dejv Raušer, 18let





V již tradičně sychravém listopadu proběhl víkend zaměřený

na děti ve věku 13-18, tzv. skorodospěláci.
V Křivsoudovské faře se nás, i přes počáteční problémy, sešel
příjemný počet. Víkend jsme klasicky zahájili společnou večeří
a seznamovacími hrami, následoval film Orel Eddie, který je
podle skutečnosti. Následovala debata nad filmem, konkrétně
zaměřená na vůli, btw. téma „Vůle“ nás provázelo celým
víkendem. Spát se šlo pozdě, proto se ráno dobrovolné
rozcvičky nikdo nezúčastnil. Duchovně nabité dopoledne
(přednáška, skupinky a na závěr mše svatá) si pro nás připravil
páter Petr Soukal. Po poledním klidu následovala akční,
zároveň strategická hra s příběhem. Svět postihla epidemie,
která zapříčinila to, že se lidé mění na zombie. Úkolem
přeživších bylo se pomocí airsoftových pistolí prostřílet skrz
zombieky k mapě, na které byla zakreslena místa, kde se
nachází vakcíny s protilátkou. Za silného deště, tmy a velmi
špatné orientace přeživších, zachránila svět pouze jediná
skupinka (pozn. autora looseři!). Jsem rád, že se nikomu nic
nestalo. Večerní program se nesl ve znamení ohýnku, buřtíků a
kytary, dále přesun do čajovny k hraní deskových
a společenských her, samozřejmě také proběhla ochutnávka
čajů pocházejících z různých koutů země. Ráno pak úklid, který
proběhl za posledních x let nejlépe, jak rychlostně, tak také
kvalitativně a nakonec mše svatá. Děkuji všem za účast i za
pomoc s organizací. Byl to krásně strávený čas

Pavel Prokůpek, 20let





Koclířov – Českomoravská Fatima, cíl mnoha poutníků a také
místo konání letošního Intermeetingu.
Náš víkend jsme zahájili v pátek 24. 11. večeří v místní
hospůdce. Po ubytování v bývalém klášteře (nynější sídlo
Fatimského apoštolátu v ČR) nás čekal večer plný her. Poté
následovala adorace prokládaná našimi oblíbenými
worshipovými písněmi v klášterním kostele. Po sobotní
vydatné snídani si pro nás připravil přednášku P. Vladimír
Slámečka. Ústředním tématem přednášky byla Panna Maria,
ale byly nám nabídnuty i další náměty k zamyšlení. Například
sebeláska, pokrytectví nebo hřivny. K nim jsme se dostali při
silenciu a při společných skupinkách. Přestože nás oběd zasytil,
málokdo v polední pauze odolal sladké nabídce klášterní
cukrárny. Když už jsme byli odpočatí, čekala na nás přednáška
místní průvodkyně. Prohlídka venkovním areálem pak
připomněla některé významné dějinné události novodobé
historie i fatimské zjevení Panny Marie. Obohacující odpoledne
jsme zakončili mší v klášterním kostele a následovala večeře
v podobě opékání buřtů. Duchovní třešnička na dortu byla
večerní křížová cesta v kostele sv. Filomény a Jakuba staršího,
kde jsme si poslechli i zajímavé povídání právě o světici
Filoméně a jejím životě. Zbytek večera jsme pak strávili ve
společenské místnosti povídáním a hrou na kytaru. Náš víkend
jsme zakončili v neděli po mši svaté a rozjeli se po celé
republice domů. Letošní Intermeeting měl nabitý program a
byl opravdu vydařený. Tak zas za rok!

Lucka Ostatnická, 20let





Přibližně po sedmé hodině pátečního večera jsme se
shromáždili kolem našeho hranatého stolu. Po procesu večeře
následovala modlitba, která nám pomohla navodit si tu
správnou náladu, a při které bylo možné symbolicky odevzdat
svoje starosti Bohu. První den byl zakončen kultovní pohádkou
Tajemství staré bambitky. Sobotní den začal jak jinak než
vonícími chleby čekajícími na pozření. Naše pozvání přijal
P. Marca Bassile, který působí u sv. Apolináře v Praze, a
připravil si pro nás přednášku na téma „Smutek a Nový život“.
Přednáška byla obohacující, ve skupinkách jsme si ukotvili svá
nově nabytá poznání. Následný a nám neznámý program se
zakládal na hromadném odjezdu do Kondrace, kde restaurace
U Matoušků dokonale splnila úkol: nasytit hladové krky.
Sobotní odpoledne završila procházka nádherným vlašimským
parkem. Po návratu na faru nás čekala kreativní činnost
spojená s výrobou pohlednic, která snad brzy dorazí poštou do
našich domovů. Po zaznění té magické formule „Jděte ve
jménu Páně!“, jsme se v poklidu bez větších problémů rozešli a
hned na to zase sešli u štědrovečerní večeře. Rodinná vánoční
atmosféra se s námi přenesla z jídelny do naší hlavní auly.
Ježíšek na nás nezapomněl a zanechal pod stromečkem plno
možných dárků. Bohužel pro Jindru Javorského dárek mohl
zanechat mimo Ježíška kdokoliv (viz. Jindrův toaletní papír).
Následný volný program plný zpěvu, fotbálku a diskuzí
důstojně zakončil hlavní den víkendu. Nedělní mše úspěšně
zakončila tento víkend slovy „Jděte ve jménu Páně!“ a my se
mohli zpět vydat k domovům s již načerpanou energií.

Důša a Barůnka, 19let



Náhodné losování nám ukázalo, že výherkyní ceny redakce ERA: 

slevy 250Kč na kteroukoli akci ERA v roce 2018 se stáváááá…

Terka Kačenová …moc gratulujeme ☺





Závěrečné poděkování
Poděkování za spolupráci na tomto vydání ERAinfo patří těmto skvělým redaktorům:
Terce Kačenové, Otovi Šťastnému, Fandovi Ochovi, Pavlovi Prokůpkovi, Lucce Ostatnické, 
Honzovi Duškovi AKA “Důšovi“ a Barůnce Krejčířové

Dále také naším skvělým fotografům: Pavlovi „Kůťovi“ Kuttelwascherovi, Johance Pokorné, 
Dejvovi Raušerovi, Pavlovi Prokůpkovi a dalším

ERA Česká republikaeracz.cz

Navštivte nás na našich stránkách:



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

Mt 9, 37; Lk 10, 2


