Úvodem…

Milí eráci a eračky,
vítáme Vás u čtení ERAinfa.
Na následujících stránkách
zjistíte, co všechno se
u nás událo za poslední
půl rok. Chtěli bychom
poděkovat všem pisálkům

a fotografům, bez kterých
by tento magazín vůbec nemohl
vzniknout. Nyní už nebudeme
rušit a přejeme příjemné čtení.
Vaše ERA♥

ERA
Ples
2018
12. ledna, Křivsoudov

V pátek 12. ledna se konal již 20. ročník oblíbeného Era plesu,
jedné z nejočekávanějších akcí roku. Stejně jako loni, nás
hostila křivsoudovská sokolovna, kam dorazila spousta lidí,
a to za jediným účelem - užít si hezký večer. Ten nám
zpříjemňovala svou hudbou kapela Galaxie. Během večera
nechyběla ani belgická polka, která většinu lidí roztancovala
a přispěla další kapkou k vydařenému večeru. Během celého
večera byl k dispozici bar s občerstvením, nápoji a také byly
ke koupi lístky do tomboly, ve které se daly vyhrát skvělé ceny
a to Sodastream, poukaz do Sportisima nebo dokonce (teen)
ERA meeting. O půlnoci proběhlo losování o hlavní ceny
a následně dražba dortu, který se letos vydražil za rekordní
částku 9 000 Kč! Všem, kdo se podíleli na přípravě plesu,
bychom chtěli moc poděkovat. Ples se velmi vydařil
a doufáme, že ten další bude minimálně stejně dobrý.

Verča Majerová, 20 let

Další ERA ples se bude konat 18.ledna 2019.
Sledujte naše stránky! Nebude to dlouho trvat
a budou v prodeji lístky ☺

ERA Formace 2018
3.-10. února

Desenzano del Garda, Itálie

Před Velikonocemi proběhla víkendovka pro Skorodospěláky,
na které se sešlo mnoho úžasných lidí. Byla zde přednáška,
modlitba, mše svatá, skupinky, společné sdílení, večerní film,
dále také seznamovací, odpočinkové i trošku akčnější hry
a samozřejmě spousta dobrého jídla. Velmi zajímavá byla
večerní hra o Heleně Kellerové, o jejím handicapu, píli
a pocitech, které jsme si mohli alespoň v náznacích vyzkoušet
na "vlastní kůži" a přemýšlet o tom, co máme a možná
si všeho úplně nevážíme a bereme to jako samozřejmost.
Většině účastníkům se asi nejvíce líbilo, když ve sněhové
vánici napadl sníh a my se večer mohli společně vydovádět.
Nikomu z nás nevadilo, že neměl pořádné zimní oblečení,
přišli jsme na faru od hlavy k patě obaleni sněhem, ale měli
jsme radost ze společně stráveného času. Myslím,
že si víkend všichni užili a načerpali během něho duchovní
i fyzickou sílu do blížících se svátků. Takže...štronzo!

Týnka Mužíková, 19let

Helen Kellerová byla americká spisovatelka
a lektorka. Jako dítě ztratila zrak i sluch.
Přesto dokázala jako první hluchoněmý
člověk vystudovat Harvardskou univerzitu.

Letošní jarní „formačák“ se konal čtrnáct dní po Velikonocích, a také jeho téma se tedy neslo v duchu
nejdůležitějších křesťanských svátků: „Jak žít velikonoční pokoj?“. Celá příroda jako by nesla tuto naději…
už páteční odjezd sliboval krásný víkend. Nás později příchozí přivítala na křivsoudovské faře skupinka
skalních s otevřenou náručí a okny, to aby se teplo dostalo i mezi zdi monumentální farní budovy.
Po malém občerstvení jsme pospíšili do místního kostela, kam dorazil po strastiplné cestě po českých
dálnicích otec Herbie z Filipín. Shodou okolností byl hostem na právě probíhajícím setkání Família Rogate.
Večer se protáhl při povídání a fotbálku. Nádherné ráno si říkalo o snídani v trávě, a tak jsme si přenesli
prostřený stůl na dvůr. Mezitím také dorazil o. Marco společně s Mili a Michalem z Comunione
e Liberazione. Otec Marco ve své přednášce mluvil o tom, jak žít velikonoční pokoj. Nemusíme být
perfektními křesťany, ale mít na zřeteli odpuštění. Po smrti přichází vzkříšení, po chybách, které v životě
uděláme je vzkříšení - Bůh umí ze zla našich slabostí udělat dobro. Ovlivňuje Ježíšovo vzkříšení také můj
život? Bůh mě ale nenechává stát na místě, volá nás k velkým věcem, žijeme tento „svatý neklid“ nebo
spíše
úzkost
světa?
Jak
naše
víra
ovlivňuje
stres,
výčitky,
naše
rozhodnutí?
Mši svatou sloužili oba kněží v Kožlí, kam přijely také rodiny. Cestou zpět už jsme spěchali na oběd k Vlkovi,
to abychom stihli výlet do Zruče nad Sázavou. Jeli jsme auty s mezizastávkou na opočenskou zmrzlinu.
Ve Zruči to žilo, trhy, koncerty a vodácká výstava oživily krásnou budovu zámku i přilehlý park. Na večeři
jsme si na ohni opekli výborné párky a při kytarovkách utekla noc jako nic. Na poutní mši ke svatému
Vojtěchu jsme si zajeli na Bojiště. Otec Bárta z Ledče mluvil v kázání o osobnosti sv. Vojtěcha, u nás někdy
možná trochu nedoceněného, byl vyhnancem ve vlastní zemi, podobně jako o. kardinál Beran, jehož tělo
se po dlouhých letech vrátilo do vlasti a hlad jsme zahnali steakem u stánku, cukrovou vatou a popcornem.
Odjížděli jsme neradi, ale plni nadšení z krásně prožitého víkendu.

Lída Poláková, 35let

Teen
ERA
víkend
8.-10. června, Křivsoudov

Na ERU se každý, kdo už tam byl, moc těší, proto se sjíždějí děti z různých
koutů ČR, aby si mohly zahrát hry, pobavit se a sejít se se starými a novými
kamarády. Pomalu v pátek okolo sedmé hodiny přijížděly děti, a kdo chtěl,
mohl si zahrát vybíjenou. Po dobré večeři jsme si jako správní rychlošípáci
museli zasloužit bobříka odvahy a najít Důšu a ježka v kleci. Sice bobříka jsme
zvládli, ale Důšu, Honzu a ježka nám vzali VONTI. A tak jsme se rozhodli, že
ráno je moudřejší večera. Vykonali jsme hygienu, společně se pomodlili a šli
spát. Ráno jsme vstali a běželi se rozcvičit, když jsme přiběhli zpátky na faru
měli jsme obrovský hlad, a tak jsme se nasnídali. Pak všichni šli do lesa,
zkusit zachránit přátele. Po velkém snažení se nakonec povedlo získat Důšu
i Honzu, ale ježek v kleci se nám bohužel nepodařil získat. A tak jsme zase
na faře dostali rozkaz, abychom se na Vonty připravili, plnění různých úkolů
nás procvičilo, jestli jsme připraveni na boj, ale nás už čekal výborný oběd.
V průběhu tábora jsme si také plnili další bobříky jako např. bobřík slepoty,
bobřík němoty, bobřík znalosti rostlin atd. Po poledním klidu se děti rozdělily
do skupinek podle věku na témátko a probíraly začátky ERY, po témátku
následovala cesta po fáborkách. Opět se všichni po skupinkách vydali na
cestu a na konci nás čekala dobrá odměna=svačina. Po nasycení si děti
zahrály na detektivy, když musely odhalit vraha. Až na jednu skupinku,
všichni ho odhalili. No a zase se jedlo, opékaly se buřty a hrála se i vybíjená,
takže nuda tam nebyla. A čekal nás poslední úkol dne, musel se získat ježek!
Po bitvě, kterou děti vyhrály nad Vonty a získaly i ježka v kleci, se šlo na faru.
Provedla se hygiena, pomodlilo se a šlo se spát... V neděli ráno jsme vstávali
a pomalu se balili, mezitím se ještě snídalo, rozdaly se práce na úklid fary,
uklidilo se, společně jsme se vyfotili a šlo se do kostela, tam na nás už čekali
rodiče, se kterými jsme jeli domů a doufám, že všichni šťastně domů dorazili.

Martička Urbánková, 13let

Na Teen ERA Meetingu jsem ještě nikdy nebyl a když jsem
dostal tu možnost jet, neváhal jsem. Po dlouhé cestě
autobusem jsme konečně dorazili do chorvatské Savudrije,
zde byl i náš camp. Nejdříve jsme se ubytovali, poté jsme měli
první mši v místním kostele i s našimi maďarskými kamarády,
dále už jsme se jen blíže seznamovali. Další den jsme taky
okusili chuť zdejšího moře a večer se uskutečnil už 2. ročník
„ERA má talent“. Ve středu byly na programu workshopy
všech druhů, a když se stmívalo, tak se odstartovala diskotéka.
Na té se bohužel vyskytlo první zranění a shodou náhod jsem
to omylem zapříčinil já. Když jsem při židličkované přisedl
Pájovi ruku. Naštěstí to zvládl bez větších problémů. Čtvrtek
se nesl ve znamení fotbalového turnaje, odpoledne
se odehrála část pro kluky a při západu slunce se odehrálo
velké holčičí finále, vítězně z něj vyšel tým Tygřic. A v pátek
nás čekal Aquapark, který jsme si pořádně užili. V sobotu jsme
měli poslední mši a poté už nás čekalo jen poslední koupání
v moři a cesta domů.

Honza Brzoň, 13let

Další Teen ERA Meeting se bude konat
28.7. – 4.8. 2019 ve Veli Lošinj, Chorvatsko.
Sledujte naše stránky pro bližší informace ☺

Ahoj! Borci! Cílem letošního meetingu byla úžasná destinace v horách v Itálii s názvem Piani di Luzza. Děkujeme
všem zúčastněným, všem organizátorům, všem kněžím, všem hudebníkům, kreativním lidičkám, sportovcům,
místním kuchařkám, i všem tajným přátelům, i nadšencům pro společné večerní posezení… Díky každému příspěvku
pro společné blaho, můžeme říci, že i letošní meeting byl prostě DOKONALÝ!!! Evropského rozměru setkání jsme
docílili díky perfektní partě Italů, která si tento týden užila společně s námi. Fakt fantastické byly letošní katecheze,
které si pro nás opět připravil P. Peťo Palušák. Společně jsme rozebírali například naše sny o životě a o tom,
co chceme dokázat, a zároveň jsme uvažovali, jaké sny nám nabízí Bůh. Dále jsme si povídali o tom, jak se s Bohem
setkáváme, jak Ho ve svých životech vnímáme a hledali jsme, jak Mu můžeme v našich životech dávat více prostoru.
Peťo svá zamyšlení letos bohatě doplňoval svými zkušenostmi ze života, některé byly úsměvné, jiné vážné, až nám šel
mráz po zádech… Za tato svědectví moc děkujeme, protože nám ukazovala a opětovně připomínala, že Boží
moudrost i Boží bláznovství vždycky stojí nad jakýmikoli lidskými nápady. Gurmánským zážitkem pro nás bylo každé
jídlo. Ráno, jedinečné croissanty a luxusní šunka!! Za chvíli zas oběd, kdy jsme si vychutnávali parádní italskou
kuchyni. A než by člověk řekl švec, už byla zas večeře, aneb pokračování místních delikates. Hudební doprovod
ke chvále Boží nám opět parádně vystřihli Lody, Luky Gašpar, Martin Gašpar a na kajon se přidal i Hans. Chybička
se vloudila, když jsme se jeden večer rozhodli pro večerní adoraci v jedné místnosti v hotelovém komplexu.
Za hlaholu ostatních okolních veselících se skupin se opravdu nedalo soustředit, tak jsme se přesunuli ven. Venku už
adorace proběhla poklidně. Za ostatní adorace, které proběhly v kostele, jsme byli velmi vděční a byly pro nás časem
ztišení a spočinutí v Boží náruči.

I kdybych se snažila sebevíc, nic mě nenapadá… Ale vlastně ano, i jako
Ivan z italské grupy. Jezírko tyrkysově modré a zároveň brutálně
studené… nebyli bychom to my Češi, abychom do této nádhery
nenaskákali. Hec je hec a stál rozhodně za to, nikdo z odvážlivců
nelitoval!!! (nebo možná Tom ano?) Klídek, pohodička, bezva parta.
Letošní téma meetingu bylo “ Pane, kde bydlíš? Pojďte a uvidíte.”
Jan 1,38 – 39. Motorkáři Hans a Káťa, drsní mladí manželé za námi
dojeli po dobrodružné cestě všude možně, aby s námi strávili tento
parádní týden a taky aby se s námi podělili o jejich novou radost
začínající písmenkem M…… Nesmírně napínavou se nakonec stala hra
Tajný přítel, kdy neustále skupinou kolovaly nějaké dárečky, dopísky
a kytičky, které odesílatelé posílali přes další lidičky svým svěřencům…
hlavně nenápadně. Tyto drobnosti vykouzlily během pobytu spoustu
úsměvů na tvářích, pomohly nám více se navzájem i s Italy seznámit
a při závěrečné děkovačce pak padlo spousta objetí a slovíček DĚKUJI
a RÁDO SE STALO! Oslava jubilejního ERA meetingu k výročí 30 let od
založení asociace. I v tomto duchu jsme letos děkovali. Jen Bůh ví,
kolik lidí bylo za ty roky skrze meetingy obdarováno a kolik milostí
jsme dostali. Bohu díky za to, že to své milované dílo i nás všechny
vede a opatruje… Pasta carbonara, pasta napoletana, pasta, pasta,
pasta, a občas i špagety, nebo gnocchi. Každopádně vždycky dokonalá
úprava. Dvojité porce byly velice náročné na spořádání,
ale s výhledem na nádherné hory v nás vždy zmizely velice rychle…
Co na to naše váha a rozměry, o tom radši nepřemýšlet. Ráno jsme se
rádi scházeli na břehu jezírka, abychom společně začali den mší
svatou a chválili Pána za hudebního doprovodu naší malé kapely.
Sportovních vyžití bylo na místě hned několik, a tak někteří naši
nadšenci chodili na fotbal, i na volejbal někdo zašel. Jen ten minigolf
jsme nakonec nezkusili, protože nebyl už v moc dobrém stavu.

„Tour de bars“ byl název odpolední aktivity, která si velmi rychle
získala velkou oblibu. Jednalo se o krátkou procházečku do blízkého
městečka, kterou provázelo spousta zastávek nejen na limonádu.
Bylo veselo! Ale taky duchovno, a to když jsme se stavili v maličkém
kostelíku a společně tam zazpívali několik písní k Panně Marii.
Až jsme dojali jednu místní babičku. Určitě nebyla nuda!! Každý
si přišel na své, každý mohl načerpat spoustu duchovních milostí,
navázali jsme zas bližší a hlubší přátelství nejen s Pánem, ale i mezi
sebou, třeba i v našich malých diskuzních skupinkách, za což jsme
velmi vděčni. Skupinky šly velmi do hloubky a otevírali jsme před
sebou velice niterné věci a hledali v nich společně Boha a Jeho
působení v našich životech. Verona… městečko Rómea a Jůlie.
Toto krásné místo jsme si prošli hned první den našeho výletu
a samozřejmě jsme se všichni nafotili u Jůliina balkonku, jak jinak,
že? Selfie tady, takhle, tam, a takhle… Wýšlapů jsme zvládli hned
několik. Hned první odpoledne se skupinka nadšenců vydala
do krpálu nad kostelem, tak jsme se hned zapotili. Ale stálo to za to,
užili jsme si krásné výhledy a našli jsme i místní vodopády.
Velkým společným výšlapem byl náš čtvrteční výlet, aneb „co Tě
nezabije, to Tě posílí!“ Vyškrábali jsme se k velkému jezeru, do
něhož zase část z nás naskákala (plavky jsme měli preventivně
s sebou). X… zajímavých aktivit nabízely letošní intergrupy – jednalo
se třeba o sport, slackline, taneční aktivity nebo výtvarné činnosti,
kdy se zdobily plátěné tašky… díky všem, co si tyto aktivity
připravili! Y kdyby snad měl někdo výhrady k letošnímu setkání
a uvažoval o tom, že za rok nepojede, tak předem avizujeme,
že omluva se nepřijímá!! Zase za rok! Těšte se už teď! ☺

Verča Rabiňáková, 32let

Z deníku cestovatele…
Santiago de Compostela je jedno z nejznámějších poutních míst světa,
ke kterému každý rok směřuje spousta lidí. Mezi ostatní poutníky se letos
zařadil i Jindra. My na nic nečekali a jako ve správném bulváru
ho vyzpovídali. Nyní si už můžete přečíst o jeho dojmech a vzpomínkách ☺.

Co tě přesvědčilo vydat se na
pouť do Santiaga de Compostela?
Vždy jsem věděl, že do Santiaga chci alespoň jednou za život
dojít, ale upřímně jsem to nikdy neměl jako nejvyšší cíl.
Co mě přesvědčilo jít? V tu dobu jsem řešil nějaké své osobní
rozhodnutí a popravdě jsem moc nevěděl, kterou cestou se
vydat. Tak jsem si vzal volno v práci a chtěl si udělat čas na sebe.
A jednoho rána jsem se vzbudil a měl ohromnou chuť “jít se
projít”. Každý kdo mě zná, tak v tom musí vidět jasné působení
Ducha Svatého, protože ví, že jsem lenoch a autem jsem jezdil
snad úplně všude. Řekl jsem si, že zkusím dojít ke kostelu
v Zahrádce (první působiště Josefa Toufara). Přes poměrně dost
nepříjemností jsem si cestu nesmírně užíval a v tom se vkradla
myšlenka, že bych vlastně moc rád došel do Santiaga. Po návratu
domů jsem nemyslel na nic jiného, ale stále jsem si nebyl jistý.
Asi týden poté jsem si řekl, že vykonám pouť do Číhoště, během
které se rozhodnu, zda se vydám na Camino nebo ne. U kostela
v Číhošti jsem už jasně věděl, že do toho jdu. Takže po návratu
domů jsem začal zjišťovat konkrétní info a brzy na to jsem
objednal letenku (do Porta).

Svatojakubská pouť má 12 hlavních cest,
kterými se můžete vydat. Některé z nich
mají až 1000km. Za loňský rok se do
Santiaga vydalo přes 300 tisíc poutníků.

Co ti ta cesta vzala/dala?
Nevzala mi nic (alespoň nic pozitivního 😇). Co mi dala? Toho je hodně a spousta věcí
mi dochází až s odstupem času. Ale ať jsem konkrétní. Řekl bych, že si o trošku víc vážím
„obyčejných a všedních” věcí. Tam totiž neřešíte, že vás někdo brzdí na silnici, jak to že
vám spadnul internet, nebo proč jsem dostal ten stejk tak propečený, když jsem ho chtěl
jinak... na Caminu máte hlavní starost o to, jestli máte co jíst/pít a kde spát, vše ostatní
je až druhořadé. Taky mi cesta dala spoustu nových přátel z celého světa, jsem
tolerantnější, samostatnější, trpělivější, systematičtější, sebevědomější, mám super
místa, kam na dovolenou a samozřejmě jsem tam měl i čas srovnat si některé věci
s Pánem 🙂.

Máš nějaký nezapomenutelný zážitek?
Celé Camino de Santiago je nezapomenutelné. A tady přesně platí, že cesta je cílem.
Zážitků je spousta, od slavení Svatojánské noci s místními, kdy se po celém Španělsku
zapalují ohně a slaví se až do rána, přes koupání se v ledovém Atlantiku, testování
pálenky z pálivých papriček s mnichy v klášteře až po mši svatou v polštině u hrobu
sv. Jakuba v Santiagu. Věcí, které ve mně něco zanechaly, byla opravdu velká řada,
ale když jsem si před tímto psaním četl svůj deník z cesty, tak jsem si říkal, že za zmínku
by mohlo stát třeba to, že před odjezdem jsem obepsal některé ze svých přátel a nabídl
jim, že se za ně mohu cestou modlit. Všechny jsem si je napsal a v průběhu za ně
obětoval růžence. Nejvíc je to, že jsem chodil několik hodin denně a růženec zabere
cca 20 min, ale vždy to byly ty nejhorší a nejtěžší úseky cesty. Pokaždé mě něco hrozně
bolelo, nebo jsem měl žízeň a neměl nic k pití atd. Snažil jsem se tyto nepříjemnosti brát
jako oběť za daného člověka, popř. prosbu a po konci modlitby jako zázrakem všechna
bolest vždy ustoupila. 🙂

Komu dalšímu bys pouť doporučil?
Úplně všem! Myslím to naprosto vážně. Jděte a nehledejte důvody proč
nejít, ale proč jít. Zvládli to důchodci, slepci, těhotné ženy a dokonce
i invalida na vozíčku, tak proč né ty? 😉 Btw po návratu jsem se o mých
zážitcích bavil s jedním nevěřícím kamarádem a zrovna včera dorazil
do cíle. 😇

Plánuješ znovu vyrazit na Camino?
Určitě! Většina lidí, které jsem potkal, šla již po několikáté a ti, kteří šli
poprvé (což je i můj případ), tak plánují, že vyrazí znovu 🙂. Tentokrát
jsem šel z Porta podél pobřeží. Ušel jsem něco okolo 300 km. Na poprvé
asi ideální varianta, ale vím, že příště půjdu delší trasu. ☺ +

Jindra Javorský, 27let

Děkujeme moc za rozhovor a přejeme spoustu
dalších šťastných kilometrů v nohách ☺!

Milí školáci a školačky,
přejeme Vám všem všechno štěstí do nového školního
roku! Ať zvládnete všechny strasti školní docházky
a odoláte náporu přísných učitelů! :D A taky ať si
užijete nějakou švandu! :)

A Vám pracujícím a rodičům,
přejeme hodně sil na brzké
vstávání, probdělé noci
a starání se o Vaše milované
ratolesti. Děkujeme, že je
na naše akce stále posíláte!♥

Náhodné losování nám ukázalo, že výherkyní ceny redakce ERA,
slevy 250Kč na kteroukoli akci ERA v roce 2018, se stává…

Týnka Mužíková

…moc gratulujeme ☺

Závěrečné poděkování
Poděkování za spolupráci na tomto vydání ERAinfa patří těmto skvělým redaktorům:
Verče Majerové, Týnce Mužíkové, Lídě Polákové, Martičce Urbánkové, Honzovi Brzoňovi,
Verče Rabiňákové, Jindrovi Javorskému a Barče Krejčířové.
Dále také naším skvělým fotografům: Pavlovi „Kůťovi“ Kuttelwascherovi, Johance Pokorné,
Dejvovi Raušerovi, Pavlovi Prokůpkovi a dalším.

Sledujte nás na našich stránkách:

eracz.cz

ERA Česká republika

„Žeň je velká, dělníků málo.
Proste proto Pána žně,
ať vyšle dělníky na svou žeň!“
Mt 9, 37; Lk 10, 2

