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• Vydáno dvojčíslí 45. a 46. 

 

Úvodní slovo: 

 

Milé eračky a éráci, 

máme velikou radost, že Vám po delší časové prodlevě 

můžeme představit „konečně“ naše nové ERA info, které 

rekapituluje celý uplynulý školní rok 2018/2019. Tedy 

vydáváme dvojčíslo. 

Akcí jsme měli opravdu hodně a  máte se na na co těšit. 

 

Velký dík patří našim velkým i malým spisovatelům, 

fotografům, redaktorskému týmu a Vám všem, kteří na 

ERU jezdíte, protože máme o čem psát ;)  

Příjemné čtení!  

Vaše ERA 
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Prezidentské okénko: 

„Jak hodnotíš uplynulý rok 2018/2019?“ 

Lukáš:  

„Dlouho jsem přemýšlel, co 

vlastně napíšu, a hlavou se mi 

točila spousta myšlenek. Aby 

to bylo oficiální, vážné 

a okázalé, když to má být 

projev prezidenta. Ale 

všechno jsem smazal a začal 

odznovu :D Za poslední rok se toho v EŘE událo tolik, že 

není ani v mých silách to všechno na pár řádcích vypsat 

a hlavně bych na něco určitě zapomněl. Od super teen 

víkendu s Kungfu Pandou a "Jeřáb říká..." přes 

skorodospěláky, kam jezdí stále více mladých hledat svoje 

životní povolání, až po nejvíc peckové meetingy v Chorvatsku 

a Itálii! :) Samo sebou to vždycky nebylo sluníčkové a někdy 

to vypadalo, že chci hodinky s vodotryskem, ale nakonec vše 

dopadlo nejlíp jak mohlo. Jsem fakt rád za tak skvělý tým 

lidí, jaký kolem sebe mám! Zároveň mě dělá šťastným 

každý, kdo na eru jezdí, protože dohromady tvoříme jedno 

velký společenství. A celou dobu nám žehná Bůh 

a dostáváme dary Ducha Svatého. Zkrátka víc už snad chtít 

ani nemůžeme :D Díky za úžasnej rok!!! :)“ 

 

Lody: 

 „Musím říci, že uplynulý školní 

rok hodnotím velice pozitivně. 

Uspořádalo se spoustu éráckých 

akcí, jak formálních, tak 

i neformálních. Mám obrovskou 

radost také z toho, jak ERA 

pokračuje, máme nové aktivní 

společníky a  zkušení éráci si mezi 

sebou dále předávají organizační štafetu, aby všechny akce 

běžely, ač to občas není lehké! Určitě bych vyzdvihla práci, 

nejen společníků, ale i ostatních, kteří mají ERU rádi 

a pomáhají nám s chodem akcí (jak osobní přítomností, tak 

i jinou formou) – protože tento rok jsme např. poprvé na 

naši Teen ERU vzali dvoupatrový autobus! Díky Bohu za to. 

Velký dík tedy patří Vám všem, co se do chodu ERY 

zapojujete a také Vám všem co se akcí zúčastňujete. Tvoříme 

krásné společenství. Díky za to!“ 

 

 

 



Baru K.: 

„Rok 2019 byl odstartován 

velkolepým ERA plesem, kterého 

se zúčastňuje čím dál tím víc lidí. 

Motivace a nadšení společníků 

přetrvávaly po celý rok 

a vznikaly další skvělé akce. Díky 

tomu se do našich řad připojuje 

spousta pomocníků s novými 

nápady. Věřím, že přátelská 

a otevřená ERA ČR se nás bude 

držet i nadále…“ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

„Žeň je velká, dělníků málo. 

Proto proste Pána žně, ať vyšle dělníky na svou žeň!“ 

Mt 9, 37; Lk 10, 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1_TEEN VÍKEND (14. - 16. 9. 2018) 

Začátek školního roku začal krásným dětským 

víkendem, který se odehrával na naší křivsoudovské faře. 

Zúčastnilo se ho neuvěřitelných 40 dětí! Tématem víkendu 

bylo: „Dobrodružné pátrání po dávném tajemství“. Děti byly 

plné elánu a plnily úkoly, které je provázely celý víkend. 

„vymydlit mýdlo“ „pořiď selfie“ „splň úkoly po vesnici“ 

„upeč chleba“ „napiš básničku“ 

„špekáčky“  „témátko – otče náš“  „farní zahrada“  

„večerní bitva“  „strašidla“  „skupinky“  „animátoři“  

„obídek“  „svačiny“ 

Všem organizátorům, dětem, i rodičům děkujeme za krásný 

Teen víkend! 

 



2_GA (5. - 7. 9. 2018) 

Během začátku října proběhlo víkendové GA 2018 

(general assembly / valné shromáždění), naši ERA společníci 

opět hodnotili uplynulý rok a plánovali akce na další školní 

rok 2018 / 2019. 

Velký zlom pro naši ERU nastal v tom, že po 4 letech 

skončila prezidentská funkce našemu Honzovi Rajdlovi 

„šéfíkovi“. Z celého srdce bychom mu i tady tou cestou chtěli 

poděkovat za jeho dlouhé prezidentské období, kdy nás vedl. 

Děkujeme Ti Honzí, za tvou obětavost, nasazení, vedení, 

trpělivost, vnímavost, rady, sílu a nespočet dalších věcí, 

které jsi pro nás jako ERU dělal!!! 

 

 

Vrcholem GA byly nové presidentské volby, kde se volilo celé 

nové prezidium. Volby dopadly následovně: 

(prezidium pro rok 2018/2019) 

• prezidentem byl zvolen a funkci přijal: Lukáš Gašpar 

• více-prezidentem byla zvolena  a funkci přijala: 

Martina Dvořáková (Lody) 

• ekonomem byla znovu zvolena a funkci přijala: 

Barbora Krejčířová 

Lody :) 

 



3_Skorodospěláci (12. - 14. 10. 2018) 

12. - 14. října 2018 se na křivsoudovské faře jako 

obvykle konal víkend pro skorodospěláky. Celý víkend jsme 

zahájili výbornou večeří, po které následovaly hry po 

skupinkách. V sobotu dopoledne nás čekala zajímavá 

přednáška od kněze Petra Soukala, který nám i odsloužil 

mši. Odpoledne byla další hra. Večer jsme si u ohně opekli 

špekáčky a uvařili guláš. Poté pro nás byla připravena noční 

bojovka. V neděli už jsme jen uklidili faru a rozloučili se 

společnou mší v místním kostele. Myslím, že víkend jsme si 

všichni moc užili a odnesli jsme si z něj krásné vzpomínky. 

Na závěr chci poděkovat všem, kteří pro nás víkend 

připravovali.     Eliška Kucharčíková 



4_ Fórum Mnichov (1.-4. 11. 2018) 

V roce 2018 slavila ERA 25 let od svého vzniku. 

Italský padre Gaetano, (náš zakladatel), pozval i nás jako 

české zástupce na mezinárodní setkání a oslavu těchto 

společných ERA narozenin. Setkání se konalo v listopadu 

v německém Mnichově a trvalo dohromady asi tři dny. 

Našimi zástupci na tomto setkání byli Lukáš, Lody, Barbora 

(naše prezidium) a dále společníci Jindra a Martin. 

Setkání se neslo v duchu poselství ERY a společných plánů 

do budoucna. 

Dohromady se 

tohoto setkání 

zástupců ERY 

zúčastnilo 

kolem 35 lidí 

z Itálie, Čech, 

Německa 

a Slovenska. 

První 

polovinu dne 

byly společné 

přednášky 

a odpoledne  se neslo v duchu volného času, které jsme 

trávili většinou 

s mladou skupinkou 

Italů, které již 

známe řadu let ze 

společných 

meetingů. 

V Mnichově jsme si 

měli možnost 

prohlédnout několik 

míst, např. jsme 

navštívili budovu, 

kde byla podepsána 

Mnichovská dohoda 

(dnešní hudební 

škola), Olympijský 

park, koncentrační 

tábor Dachau a v 

neposlední řadě 

krásné centrum 

Mnichova. 

 Proto je dobré i zde 

si připomenout naši společnou evropskou vizi našeho 

společenství :)                    Lody         



5_Intermeeting 2018 (1. - 4. 11. 2018)  

 Druhý listopadový víkend jsme se sešli na tradičním 

Intermeetingu, který se tento rok konal na poutním místě 

Navštívení Panny Marie v Hrádku u Vlašimi. Páteční večeří 

a modlitbou jsme celý víkend jaksepatří zahájili a večer 

zakončili společnou adorací v kostele sv. Matouše, při níž 

jsme se mohli po studijním a pracovním týdnu příjemně 

ztišit a prožít radost z dalšího společného setkání.  

Na sobotní dopoledne nám pak místní kaplan P. Jerzy 

Cymanowski připravil zajímavou přednášku na téma 

„Hospodin je stále s námi“, po níž následovala opět také již 

tradiční diskuze ve skupinkách; jako námět k diskuzi 

posloužily trefné otázky, které nám páter připravil. Avšak 

nejen o nich byla řeč, jak už to tak 

bývá, člověk se někdy dostane 

myšlenkově přes všechny různé 

asociace velmi daleko. Dopoledne tak 

uteklo jako voda, a proto se nikdo 

nebránil neméně příjemné části dne, 

kterou oběd zcela jistě je. Po 

výborných řízcích, na které jsme si 

dojeli do Divišova, jsme šli plná břicha alespoň trochu 

rozhýbat do přírody, naším cílem byla rozhledna Špulka. 

Cestou na rozhlednu jsme toho stihli opravdu hodně – 

pochytali pár ryb, zahráli člověče nezlob se, vyrobili med, 

(ne)složili hlavolam ;) Teď vážně -  ti co někdy touto cestou 

procházeli, nepochybně vědí, že toto všechno jsou hračičky 

zejména pro ty mladší ročníky. 

Jak vidno, ocení je však docela 

dost dobře i dospělá část populace. 

U rozhledny samotné pak nemohlo 

chybět společné foto účastníků. 

A vzhledem k příhodné lokaci se 

dalo udělat i pár bláznivých fotek, 

které jste již určitě na stránkách 

ERA CZ viděli.  

 



Po návratu 

zpět do 

Hrádku si 

několik z nás 

šlo 

prohlédnout 

ještě 

nedalekou 

studánku se soškou Panny Marie a večer se nám věnoval 

opět páter Cymanowski, který nám popovídal o Hrádku 

a poutním místě jako takovém a o kongregaci kněží 

Mariánů, v jejíž duchovní správě Hrádek u Vlašimi je.  

Nedělní dopoledne by samozřejmě nebylo to pravé bez 

mše svaté. Čas 9.45  byl i pro ty, co šli spát později, 

milosrdný, a tak jsme všichni mohli ráno mší svatou náš 

víkend zase hezky ukončit. Tímto bych ráda poděkovala 

organizátorům Intermeetingu za jeho 

přípravu a čas, který do toho vložili, 

a všem účastníkům za krásný víkend! 

 

Zuzu Rambo 

 

    



6_Vánoční formačák (14. - 16. 12. 2018) 

Vánoční formační víkend má pro mě každoročně velký 

význam nejen kvůli tomu, že se setkám s přáteli, na které 

se vždy těším, ale hlavně tím, že mám možnost se ztišit 

a  dostat do vánoční nálady. V dnešní hektické době je právě 

advent pro mnohé plný shonu a stresu, a proto je pro mě 

tato událost natolik důležitá. 

Jako tradičně jsme se postupně sešli v pátečních odpoledních 

hodinách, a protože jsme byli samí dobří známí, nebylo 

potřeba žádných seznamovacích her. 

V sobotu dopoledne nám 

Karmazínovi velmi poutavě 

přednášeli o zvycích, které 

doma dodržují o Vánocích, 

a jaké měli odlišnosti 

v tradicích dodržovaných ve 

svých rodinách. Bylo velmi 

zajímavé si uvědomit, jak velké 

rozdíly mohou být ve slavení Vánoc, a jaké vtipné situace 

vzniknou, když se vezmou dva lidé, kteří jsou zvyklí na 

odlišné držení tradic. Toto téma bylo i předmětem následné 

diskuse ve skupinkách, které jsou vždy po přednášce. 

Po skupinkách jsme se společně vydali na oběd do Zruče 

nad Sázavou. Restaurace mě příjemně překvapila pečenou 

kachnou, zelím 

a knedlíky. Přičemž 

jsem byl jeden ze 

šťastlivců, na které 

kachna ještě zbyla. 

K nelibosti těch 

ostatních jsem s mastnou pusou pěl ódy kuchaři, který 

podle mě odvedl výbornou práci. Vážně to bylo moc dobré, 

navíc byla 

potřeba energie 

na pozdější 

výlet. Ten byl 

plánovaný na 

tamější 

rozhlednu 

Babka. 

Já osobně se v rozhlednách nevyživuji, protože se bojím 

výšek. Ale překonal jsem 

se a nahoru jsem 

došplhal. Musím přiznat, 

že výhled je to ale 

nádherný. K tomu bych 

rád dodal, že je to druhá 



ERA víkendová akce v řadě, kdy se šlo na výlet na rozhlednu. 

Proto mám pocit, že to vzhledem k mé fobii, byla na mě 

nastražená sabotáž. Po návratu z výletu jsme se pomalu 

věnovali přípravám na večerní „ERA Vánoce“. Společně jsme 

vybarvovali dřevěné ozdoby, stavěli stromek, a kdo ještě 

neměl připravený dárek, ten měl možnost to na poslední 

chvíli dohnat. Následovala také mše svatá. Po mši jsme se 

sesedli do kuchyně, kde na nás čekala připravená večeře. Co 

jiného, než řízek se salátem. Tímto děkuji všem, kdo se 

podíleli na přípravě, salát i řízek byly prostě bezva, a jen 

zesílili skvělou atmosféru, která na křivsoudovské faře 

panovala. 

Po večeři jsme si sedli okolo stromku a vyměnili si dárky. Za 

mě to byly sladkosti, což vždy potěší ☺ Večer jsme potom 

trávili se svařeným vínem povídáním a vzájemnými 

ochutnávkami jedlých darů. 

Osobně se na tomto víkendu vždy duchovně načerpám 

a naladím na přicházející Vánoce. Každý rok se mi vybaví 

vzpomínka na můj první víkend s ERA, kdy jsem dorazil 

původně jen na půl dne, ale kvůli poruše auta jsem tam 

strávil noc. No a díky tomu, že jsem tu zažil ERA Vánoce se 

skvělou partou, jezdím na ERA akce už desátým rokem ☺ 

     Kůťa 



7_ ERA ples (18. 1. 2019) 

Když mě v prosinci pozvali na Vánoční koncert do 

kostela, neměla jsem žádná velká očekávání. Říkala jsem si, 

kostel, koledy, zima a davy mačkajících se lidí na nepohodlné 

dřevěné lavici.  

Avšak to, co jsem viděla a především slyšela, mne nadchlo 

natolik, že jsem se nechala strhnout euforií a díky mrštnému 

jazyku šikovného prodejce vstupenek jsem si ještě ten večer 

zakoupila lístek na ples. A kdyby jen jeden. rovnou tři, 

nejsem totiž troškař. Nebo spíš pro upřesnění, nebyl troškař 

ten vykutálený překupník vstupenek.  

A jelikož nejsou troškaři ani lidé z ERY neváhali mě a mé 

kamarádky hned od začátku plesu pěkně zapřáhnout se 

slovy: „Přeci tu nejsme jen tak pro okrasu“   



Za celý večer jsem se tak postupně stala barmankou, výběrčí 

daní neboli výherních losů, tanečnicí otce svatého a málem 

zpěvačkou místní hudební 

skupiny. V první řadě 

jsem se ale stala 

kamarádkou skupiny 

skvělých lidí s velkým 

srdcem a láskou k Bohu, 

kteří nás neváhali během pár hodin přijmout mezi sebe. 

Děkuji Vám. Pokud měla být moje lednová návštěva plesu 

tou poslední, věřte, že na ni budu vždycky s úsměvem od 

ucha k uchu vzpomínat, jestliže byla tou první, budu se na 

Vás v plné polní příští rok těšit. 

 

 

 

 

 

 

Šárka „Šůry“, 27 let, (TA s havajským věncem ;)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



8_ FORMACE (Itálie) 

Ahoj, já jsem Martin a společně s Kristý přejeme 

všem čtenářům krásný den! 

Rádi bychom vám povyprávěli o letošním formačním týdnu 

v Itálii a předali úžasné poznatky a zážitky, které jsme si 

přivezli domů. Vše začalo v 

sobotu 2. 3. 2019, když 

jsme se všichni v 9 hodin 

ráno sjeli v mekáči u 

Tábora. Po krátké objímačce 

a ješte 

kratší snídani jsme se nasoukali do 

aut a vyrazili směr Desenzano, které 

se nachází přímo vedle překrásného 

Lago di Garda. Ihned po příjezdu nás 

čekala vydatná večeře a přivítáni od 

italského kněze Giovanniho, který s 

námi strávil celý zbytek týdne. 

 

Brzy ráno druhý den jsme 

vyrazili na cestu do našeho 

domova na další 4 noci a tím 

byl Rogacionistický dům v 

Morlupu, nedaleko od Říma. 

Cestou tam jsme se ale 

nejdříve stavili na pár hodin do malebného historického 



města Assisi, které je rodištěm sv. Františka z Assisi. Zde 

jsme si prošli město, 

omrkli památky a 

nakoupili suvenýry. 

Ještě fotku a můžeme 

vyrazit dál! 

Po namáhavé cestě a 

několika nepodařených 

pokusech trefit správný 

vjezd k našemu novému domovu (díky Lucko), jsme se 

ubytovali, povečeřeli a celí unavení z cesty šli spát. Celé 4 

dny byly doslova nabité činnostmi. Vše bylo hlavně díky 

Lody suprově naplánováno, a tak nebylo ani možné se 

jakkoli nudit! Dny doslova přetékaly duchovním i světským 

programem. Ranní modlitby, mše svaté, adorace, skupinky 

i silencia. To vše jsme zažili! Vyslechli jsme si také mnoho 

zajímavých přednášek od různých kněží, převážně od 

našich kamarádů Peťa 

a Maťa, kteří přijali 

naše pozvání a přidali 

se k nám, za což jim 

patří obrovský dík! 

Kromě duchovna jsme 

také navštívili několik 

městeček v okolí Morlupa a 

doplnili si tak své geografické 

znalosti! Podívali jsme se 

například do skalního městečka 

Calcaty, 

které bylo 

krásné i 

když zde 

vládla 

jakási 

pochmurná atmosféra, nebo 

malebného městečka Bracciana, kde 

jsme se mohli pokochat výhledem 

na rozsáhlé jezero Lago di Braciano. 

Škoda, že ten den nám počasí moc 



nepřálo, a tak jsme si 

nemohli vychutnat krásy 

města dosyta. Také jsme 

hodně zpívali, hráli hry, 

užívali krásného počasí 

a v neposlední řadě i 

vypili kvantum červeného 

vína při obědě a večeři      Na před-předposlední den jsme 

měli naplánovaný celodenní výlet do Říma. Počasí nám 

velmi přálo, a tak jsme si skvostné památky jako Fontánu 

di Trevi, Španělské schody, 

Fontánu čtyř řek na Navoně, 

Pantheon, Colloseum a 

v neposlední řadě i Baziliku sv. 

Petra ve Vatikáně mohli 

vychutnat na sto procent! 

V Římě jsme měli i 

dvouhodinový rozchod. a tak si mohl každý svůj čas využít, 

jak chtěl. Pak jsme už jeli jen zpět do Morlupa, povečeřeli 

a šli na kutě. 

Předposlední den jsme se ráno 

sbalili, šli na snídani a vyrazili 

na křížovou cestu, která byla 

krásná a obohacující. Po 

křížovce byla mše svatá, kde 

se obnovovaly sliby společníků 

ERA a já s Kristý jsme měli tu čest stát se novými členy 

společenstva! Jsme za to opravdu rádi! Po mši svaté jsme si 

už dali jen oběd, poděkovali kuchařům a všem, kteří se 

starali o naše pohodlí, rozloučili se s Peťem a Maťem a vyjeli 

jsme zpátky do Desenzana! Auvííííííí. 

Když jsme dorazili do Desenzana (někdo dřív, někdo dýl), 

tak nás čekala výborná večeře a sladký pišingr, DRBNYYY! 

Potom už následovala jen původně krátká adorace, která 

byla ovšem natažena na hoďku a půl! Lody? Jsme dobrej 

jukebox! Zpívali jsme, chválili a panovala skvělá atmosféra! 

Pak už jsme šli jen spát a v tu chvíli to přišlo… poslední den 

formace      

Ráno byla mše, focení u oltáře a pak snídaně, po které jsme 

se sbalili, rozloučili se s Giovannim (já se s ním rozloučil 3x, 



protože mi moc přirostl 

k srdci a určitě na mě jen 

tak nezapomene) a vyrazili 

na cestu zpět do České 

republiky. Každý jel svou 

vlastní cestou a všichni jsme 

se nakonec sjeli na 

hranicích Rakouska a ČR. 

Tady jsme se rozhodili do 

aut podle toho, kam kdo 

jel, rozloučili se (někteří 

pobrečeli), ale naštěstí to 

nebylo vidět, protože nám 

krásně pršelo. To je teda 

přivítání Česká republiko, 

domove můj! 

Akce se moc vydařila, obohatila nás o mnohé věci a duchovně 

obnovila. Moc děkujeme všem, jste fakt kámící!  

 

Martin a Kristý! 
 

 

 

 

 

 

 



9_Skorodospěláci (15. - 17. 3. 2019) 

15. - 17. března 2019 se konal již tradiční víkend 

pro skorodospěláky. Všichni účastníci dorazili na 

křivsoudovskou faru v pátek navečer a čekala je společná 

uvítací večeře. Po večeři jsme si společně zahráli super hru 

a noci pro nás byla připravena vysazovačka. 

V sobotu dopoledne byla přednáška od Tomáše Sixty 

na téma křesťanem 21. století. Poté následovala oblíbená 

hra lodě. Kněz z Hrádku u Vlašimi P. Jiří nám přijel sloužit 

mši svatou. Večer nás čekala společná adorace a zhlédnutí 

filmu. V neděli ráno jsme se rozloučili společnou mší 

v místním kostele.   

Myslím si, že se víkendovka nesla v příjemném 

a přátelském duchu a všichni jsme si ji užili. Na závěr chci 

poděkovat všem, kteří se podíleli na její organizaci. 

 

Alžběta Dufková 

 



10_ Teen víkend (14. - 16. 6. 2019) 

Víkend začal v pátek večer a animátoři nás přívítali 

v japonským oblečení, kdy jsme hráli hry a pak šli na 

bojovku. Ráno jsme šli do lesa na hry. Na oběd jsme měli 

gulášovou polívku a kuřecí maso s těstovinama. Po obědě 

bylo témátko. Pak jsme trénovali u mistrů kung-fu, 

abychom pomohli získat zpět dračí svitek. Pak jsme si opékali 

buřty a nakonec proběhl zápas Poa s Tailangem. Poo 

nakonec vyhrál a dostali jsme i poklad. V neděli byla mše 

a jeli jsme domů. Už se těším na další víkend. 

Petr, 11 let 

 

 
 



11_Misijňák (červen 2019) 

I letos proběhl na křivsoudovské faře „misijní camp“, což 

znamená, že se pár z nás sejde, vezmeme do rukou nástroje, 

či rukavice a snažíme se opravit a zvelebit faru a její přilehlou 

zahradu. Bohužel tento rok byla účast 

slabší a nemohlo se tedy udělat tolik 

rozsáhlých oprav, ale i tak naše fara 

prokoukla. Moc děkujeme všem, kteří 

přijeli na tento víkend a přiložili ruku 

k dílu. 

Velmi viditelnou změnou pro Vás všechny je venkovní lavička 

okolo ohně, která má železnou konstrukci a nová krásná 

dřevěná prkna. 

 

Budeme rádi, když příští rok přijedete a přiložíte spolu 

s námi ruku k dílu ;) 

Lody 

 

 

 

 

 

12_ERA session day (6. 7. 2019) 

Po velikém dni Barči a Vlasty Dvořákových jsme se sešli na 

křivsoudovské faře, kde jsme ještě naladěni ze svatebního 

veselí mohli prožít další společný den. Naším speciálním 

hostem, který vážil cestu až z italského Desenzana, byl náš 

milý P. Giovanni Sanavio. 

Vrcholem programu byla mše svatá v křivsoudovském 

kostele, kde svůj první slib společníka ERA složila Verča 

Březíková. Vyprošujeme jí i dalším společníkům Boží 

požehnání do jejich činnosti. 

Honza R. 

 

 



13_Teen ERA meeting (28. 7. - 4. 8. 2019) 

Ahoj, kdo to čtete!  Jedním slovem bych 

Teen ERA Meeting popsal jako supr zážitek. Ale 

byla by to nuda, kdyby to 

bylo takhle krátký, tak si 

pojďte přečíst mojí kratší reportáž 

z týdne plného sluníčka, moře, 

skvělých lidí a ještě lepší atmosféry. 

ERA se mi velice 

líbila, protože zde 

byli skvělí lidi. 

Báječně jsme si 

rozuměli a velmi dobře jsme  

spolupracovali při různých hrách, co si 

pro 

nás 

připravili ještě lepší 

animátoři :) Super 

počasí 

a 

sluníčko nám nechybělo, dokonce i  sprchlo, 

ale i tak jsme si všichni zatančili v dešti na 

diskotéce. Jídlo byla mňamka. Měli jsme 



dokonce i karneval kde jsme protančili celý večer a všichni 

jsme měli velice originální masku od doktora až po karate 

kachnu. Dále jsme měli intergroupy s Maďary, kde jsme 

hráli různé hry, nechyběly ani ty vodní :) Jako každý rok 

nechyběly ani workshopy, kde jsme si mohli vyzkoušet 

beatbox, zaházet si s frisbee, nebo si vyrobit papírové draky 

na podzim- což se bude hodit :D  Takže závěr? Na Meetingu 

se mi velice líbilo a doufám, že se tam podívám i příští rok. 

Mějte se fajn a třeba zase u příštího článku nazdar! :) 

                                   Honza Maštálka 

 

 

 



14_ ERA meeting (4. - 11. 9. 2019)             

ERA meeting - akce, na kterou jsem byla už dřív dvakrát 

pozvaná, ale z nějakého důvodu to nevyšlo. Letos přišlo 

pozvání znovu, trošku jsem se zdráhala, ale všechny možné 

komplikace, které by bránily odjezdu, byly vzápětí 

vyřešeny, a tak jsem jela. 

A teď bych Vám ráda 

přiblížila, jaký byl meeting 

v Lignanu 2019.Jela jsem 

s jasným 

cílem: 

odpočinout si, urovnat si myšlenky v 

hlavě, trochu se i ztišit s Pánem a 

tak nějak prostě se úplně 

nezapojovat do nějakých sdílených 

aktivit. Jenže plánovat něco je jedna 

věc a druhá, že prostě pokud jste společenský člověk 

a dostanete se mezi partu skvělých společenských lidí, tak 

nemůžete zůstat stranou! 

Místo, kde se meeting konal, je v tomto ročním období 

trošku sauna, ale přes den svítilo slunce, teplota byla letní, 

moře teplé tak akorát, aby nás i osvěžilo, a v noci párkrát 

přišla bouřka, která pročistila vzduch, abychom se pěkně 



vyspali. Takže počasí objednané na 

jedničku. 

O duchovní doprovod se staral o. Petr, 

který nám byl plně k  dispozici a dával 

nám podněty k zamyšlení a diskuzi ve 

skupinkách. Celý meeting se nesl v duchu 

charizmat - snažili jsme se rozpoznávat 

jednotlivá charizmata u sebe, pomoci je najít druhým a 

uvědomovat si je v běžném životě. Nejvíce mi utkvěla v 

hlavě myšlenka, jak člověk pozná, že naplňuje své 

charizma. Je to tehdy, když ho daná činnost nevyčerpává, 

tedy nemůže vyhořet. 

Vcelku jednoduchý 

návod. 

Tak jsme každé 

dopoledne namáhali své 

hlavy a odpoledne 

odpočívali buďto na pláži, nebo na pokoji. Ti aktivnější 

dokonce i sportovali nebo dávali průchod své kreativitě. Já 

tedy spíše - podle původního plánu moc se nezapojovat - 

odpočívala na pláži nebo se nechala unášet na vlnách! :D  

Večery pak byly různorodé, ať už jsme je trávili aktivitami 

se skupinkou italských eráků, nebo chválami, zábavou, 

spánkem... 

I když byl program moc 

hezky připravený, mše 

svaté probíhali v krásné 

kamenné kapli uprostřed 

takové malé oázy, 

skupinka byla moc hezky 

vedena a sdílena, plná 

inspirujících myšlenek, odpočinek taky dobrý, ale nejvíc pro 

mě znamenal poslední večer, kdy jsme odešli na pláž na 

chvály. Jejich součástí byla přímluvná modlitba. A jestli můžu 

malé svědectví, tak přesně to byl ten okamžik, kvůli kterému 

jsem měla na meeting přijet. Byla jsem znovu nakopnuta ve 

víře, která se přiznám, trošku pokulhávala a mou vinou byla 



plná stereotypů. Teď už si plně uvědomuji, že Pán při nás 

stojí, ať se děje, co se děje, a nemusíme se bát.  

Tak to jen tak trochu z mých zážitků. 

Ptám se, jak to, že jsem ERU potkala 

až teď? Když vidím, kolik lidí je její 

součástí, tak to úplně nechápu. 

Tak děkuju moc za skvělou dovolenou 

všem organizátorům a lidem, kteří 

byli součástí meetingu. Je to vážně 

osvěžující a povzbuzující trávit čas 

s lidmi, kteří k sobě mají vzájemnou 

úctu, jsou ohleduplní, laskaví, mají 

víru, smysl pro humor, každý je jedinečný a originální 

a o tom, to je! 

Anička Vaňová, 28 let 

 

 

 

 

 

 

 

  



15_Familia del Rogate 

Rozhovor s Jančou Maštálkovou o Familia 

Rogate: 

1, Co to vůbec je Familia Rogate a pro koho je určená? 

Familia del Rogate neboli jak mi tomu říkáme FAMROG - 

jsou aktivity zejména pro manžele a pro rodiny. Zásadní 

myšlenkou bylo to, aby FAMROG byla taková výstupní 

stanice pro éráky, kteří najdou svoje povolání v manželství, 

tak aby měli plynule kam naskočit. To pro nás bylo důležité. 

 

2, Kdy a proč jste začali s Familia Rogate? 

Myšlenku dělat aktivity pro manžele jsme měli dlouho a v 

podstatě jsme s realizací začali po naší svatbě. Hodně jsme 

cítili, že je spousta aktivit pro mládež, ale že v podstatě pro 

mladé manžele nic není. Takže první familii jsme 

odstartovali v květnu 2010. 

 

3, Jaké akce přes rok pořádáte? 

V průběhu času se aktivity, které děláme různě proměňují. 

V současné době se pravidelně scházíme každou třetí sobotu 

v měsíci, a to večer ke skupince familie (pro manžele), je to 

vlastně hodně podobné éráckým skupinkám. Manželé se 

spolu modlí, rozebírají různá témata daného večera, 

případně co je potřeba, a pak se společně posedí. 

Další pravidelnou akcí, kterou máme, je, že dvakrát během 

podzimu a dvakrát během jara je tvz. formační sobota, kdy 

přijede nějaký otec rogacionista a má pro nás připravené 

povídání / přednášku - je to v podstatě takový „formačák 

érácký“ na jeden den. 

Dále každé léto pravidelně děláme dovolenou pro rodiny 

resp. pro sezdané páry, kdy je program pro manžele a děti 

jsou tam hlídané, aby se manželé mohli vlastně trošku 

nadechnout. 

Do toho se dělají různé nárazové akce: např. v adventu, dále 

sobota pro manželky nebo před Velikonocemi na Zelený 

čtvrtek připomenutí poslední večeře nebo se sejdeme třeba 

u svatomartinské husy.   

 

4, Jak a kdy se k Vám mohou manželské páry připojit? 

Pripojit se může kdokoliv, kdo je ve svazku manželském, 

může se se k nám přihlásit zcela jednoduše. Například se 

může obrátit na někoho z manželů, o kterých ví, že už na 

familii chodí, případně na Káťu Veletovou 

(katerina.veletova@gmail.com ) nebo rovnou na mě či na 

Vojtu (mastalkovaj@seznam.cz )  :) 

 

 

https://email.seznam.cz/#compose?to=mastalkovaj%40seznam.cz
https://email.seznam.cz/#compose?to=mastalkovaj%40seznam.cz


5, Co považuješ / považujete za největší úspěch během 

Vašeho Fam.Rog chodu? 

Neřekla bych nějaký největší úspěch :) ale co nás těší, tak 

toho je hodně. Fakt velkou radost máme z toho, že nyní 

máme dva otce rogacionisty uvolněné přímo pro nás, kteří 

jsou k nám geograficky nejblíže (protože v Čechách zatím 

žádné otce rogacionisty nemáme). Jsou jimi otec Herbie 

z Krakowa a otec Martin z Prešova, kteří nás jezdí 

formovat, takže jsme vlastně formovaní ve stejném duchu, 

jako jsou formované familie po celém světě, třeba v Itálii 

nebo v Brazílii). Tak to nás hodně těší. 

A další velká věc, co nás těší a vnímáme ji jako požehnání, 

je to, že se máme všichni navzájem. Že spolu sdílíme, 

neseme a podporujeme se v modlitbě – takové ty dobré 

věci, z kterých se můžeme radovat, ale zároveň spolu 

neseme a sdílíme ty těžké věci, které čas od času někdo 

z nás nese. 

 

Janča 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 Famrog z léta 2019 

 

 

 

 

 

 



A co pro samotné manželské páry, kteří 

Familii navštěvují, vlastně znamená Familia del 

Rogate? 

 

Famiglia Rogate je pro nás sdílení s ostatními manželskými 

páry v duchu Rogate, vzájemná povzbuzení, vyslechnutí, 

sdílení, růst. Pro mě osobně to je ještě navíc přirozené 

pokračování v rogacionistické rodině, v charismatu, který 

mě provází po většinu mého života a rezonuje v mém srdci. 

Martina a Jirka Kubíkovi 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

Famiglia del Rogate pro nás především znamená blízké 

přátele a širokou rodinu, ve které sdílíme své radosti 

a starosti z manželského a rodičovského života a jsme spojeni 

skrze modlitbu. Vidět ostatní manželské páry, jak se s úctou 

chovají k sobě a jak v křesťanské lásce vychovávají své děti, 

je pro nás obrovskou motivací. Nacházíme zde vzpruhu pro 

duchovní život i podporu v těžkých životních situacích. 

Častokrát ze setkání a skupinek odcházíme nejen duchovně 

osvěženi, ale též i s degustačním zážitkem. Děkujeme Pánu 

Bohu za toto společenství a jsme vděční, že do něho můžeme 

patřit. Svatý Anibale, oroduj za nás... 

Pavel a Martina Zemkovi 

 



16_Info za uplynulý rok 2018/2019: 

 

Pražská ERA skupinka: 

Každý první čtvrtek v měsíci se koná tradiční ERA skupinka. 

ERA skupinka je vlastně setkání nás „éráků“, ale i našich 

kamarádů, kteří mají zájem se společně setkat, pobavit, ale 

hlavně zastavit se nad Písmem a ztišit se. Pravidelně se 

setkáváme v různých pražských bytech, přesné místo konání 

se dozvíte z emailu či našich facebookových stránek. Pokud 

informace nedostáváte, kontaktujte prosím Aničku 

Stehlíkovou (stehliku.anna@gmail.com), která rozesílá 

informace ke každému setkání. 

Na skupinku je důležité hlavně přinést sebe, dobrou náladu, 

do telefonu si stáhnout breviář a případně přinést něco 

dobrého na zub. ;) Aktuální podklady k zamyšlení na danou 

skupinku dostanete na místě. Pokud byste ale měli hlubší 

zájem, můžete si zakoupit knihu, z které na skupinky 

aktuálně čerpáme: Svoboda božích dětí (Silvano Fausti) – 

Lectio divina nad Listem Galaťanům. 

Těšíme se na tebe ;) 

 

 

 

 

Jaké události se během roku staly? 

 

Svatba: 

Petr Neliba a Monika Holečková– 16. 2. 2019 

František Velčický a Monika Paulíková – 22. 6. 2019 

Verča Lhotáková a Jarda Valenta - 1. 6. 2019 

Miri Dembinná a Kuba Skalaka 1. 6. 2019 

Baru Javorská a Vlastík Dvořák – 5. 7. 2019 

Lída Poláková a Jiří  Dubec – 17. 8. 20 19 

Adél Kucharčíková a Matouš Pilňáček – 31. 8. 2019 

 

Narození dětí: 

dcera Justínka – Janče a Vojtovi Mašťálkům (duben 2019) 

dcera Manon – Péťovi a Monče Nelibům (jaro 2019) 

syn Sebastian – Rádě a Míšovi Hemmersbachům  

(srpen 2019) 

syn Jonáš– Anežce Součkové (srpen 2019) 

 

 

 

 

 

 

 

https://email.seznam.cz/#compose?to=stehliku.anna%40gmail.com
https://email.seznam.cz/#compose?to=stehliku.anna%40gmail.com


Aktualita ohledně vedení ERA: 

Nové presidium na rok 2019/2020 

V říjnu 2019 proběhlo opět GA (hodnocení a plánování 

ERA akcí) 

S radostí Vám také oznamujeme volbu nově zvoleného 

presidia: 

Prezidentem zůstává: Lukáš Gašpar 

Více-prezidentem byla nově zvolena: Barbora Prokůpková 

Ekonoma obhájila: Barbora Krejčířová 

 

 

 

 

Dále přebrali nově funkce: 

- Národní vedoucí: David Raušer 

- Vedoucí STAFFU: Lucie Ostatnická 

A moc děkujeme za několikaletou práci: 

- Barboře Dvořákové (za předání národního 

vedoucího) 

- Martině „Lody“ Dvořákové (za předání vedoucí 

STAFFU a více-prezidentské funkce) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nové presidium pro rok 2019/2020. 

 

 



17_losování o ERA slevy (za napsání ERA článku) 

Každý „ERA redaktor“, který napíše článek do našeho 

čísla, se automaticky dostane do náhodného slosování 

o slevu na kteroukoliv ERA akci v roce 2020. 

V tomto čísle, budou vylosováni dva redaktoři, protože 

vydáváme dvojčíslo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Slevu 250 Kč na vybranou ERA akci v roce 2020 získává: 

• Honzík Maštálka 

• Eliška Kucharčíková 

 

 

 

 

 

 

 

18_Závěrečné poděkování 

 

Poděkování za spolupráci na tomto vydání ERA infa patří 

těmto úžasným redaktorům: 

Elišce Kucharčíkové, Zuzce „Rambo“ Rambouskové, Pájovi 

„Kůťovi“ Kuttelwascherovi, Šárce „Šůry“ Kovaříkové, 

Martinovi „Gašpy“ Gašparovi, Týnce Smutníkové, Bětce 

Dufkové, Petrovi, Honzovi „šéfík“ Rajdlovi, Honzíkovi 

Maštálkovi,  Aničce Váňové,  Janče Maštálkové, Barunce 

Krejčířové, Lukymu „Gašpy“ Gašparovi, Martině „Lody“ 

Dvořákové, Martě a Jirkovi Kubíkovým, Martě a Pavlovi 

Zemkovým 

 

Velký dík patří našim fotografům: 

Pavlovi „Kůťovi“ Kuttelwascherovi, Johance „Džouhy“ 

Pokorné, Davidovi „Dejvovi“ Raušerovi, Barunce Krejčířové, 

Filipovi Jirsákovi, Bohumilovi Bakaláři a dalším... 

 

Šéfredaktorka: Martina „Lody“ Dvořáková 

 

 

Děkujeme Vám všem za krásné společenství! 

„Pošli, Pane, …“ ;)  

 



Všechny informace aktuálně sledujte na našich webových 

stránkách: www.eracz.cz nebo na našem FB. 

 

 

Na závěr Vám přejeme Požehnané Vánoce a šťastný nový 

rok 2020. 

 

„nám, nám narodil se…“ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ať Vám Pán žehná a budeme se na Vás opět těšit na 

našich ERA akcích. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vydáno v prosinci 2019 (45. a 46. číslo) 

http://www.eracz.cz/

