1
2009

ERA Česká republika
Informační občasník

Milí přátelé,
jsme tu opět u vás s dalším číslem našeho informačního
občasníku. Tentokrát se přeneseme do slunné Itálie na Formaci,
také na víkend pro skorodospělé, půjdeme se bavit na ERA ples a
přečteme si o nově vysvěceném jáhnovi v Itálii. Ptáte se, kdo to
je? To vám nebudu hned prozrazovat, to vše a mnohem víc se
dozvíte na následujících stránkách.

Přeji vám hodně radosti

v srdci ze vzkříšeného Pána!
Příjemné počtení!

Radka Musilová

Formační víkend
Ve dnech 19. – 22. prosince 2008 proběhl v Křivsoudově předvánoční víkend.
Akce to byla opravdu nezapomenutelná a plná zážitků, alespoň tedy pro mě .
V pátek jsme setkání zahájili večeří a
pak jsme se přesunuli do kostela na
adoraci. Poté jsme si, samozřejmě už
zpátky na faře, zahráli velmi
napínavou hru Riskuj!, kterou někteří
opravdu silně prožívali. Příjemný
večer jsme zakončili filmem Láska
nebeská a šli spát. Upřímně závidím
jedincům, kteří se tuto noc dobře
vyspali, protože mně, stejně jako
spoustě dalších, v tom bránila „nepatrná“ zima.
Sobotní dopoledne s námi strávil P. Pavel Hertl, který si připravil moc hezkou
přednášku na téma „Světlo“. V závěru jsme byli rozděleni na skupinky, ve kterých
jsme měli za pomoci citátů z Bible vymyslet, jak bychom poradili či pomohli
lidem v různých krizových situacích. Pak už na nás čekal opravdu slavnostní
oběd, řízky s bramborovým salátem. Něco takového křivsoudovská fara údajně
zažila poprvé .
Odpoledne proběhl turnaj ve fotbálku, který zaslouženě vyhrála Marťa Samková s
Vojtou Maštálkou. Gratulujeme! Po turnaji následovala, tak trochu československo-italská mše svatá s Otcem Tizianem. Ten mimochodem všechny velice
překvapil svými značnými schopnostmi při fotbálku.
Sobotní večer se už opravdu nesl v
duchu Vánoc. Pustili jsme si
pohodové vánoční písničky, popili
medovinu a svařák, rozdali dárečky…
Dokonce jsme měli i opravdový
stromeček .
V neděli nás čekala mše svatá v
kostele, po které proběhla volba
prezidenta. Pomyslné žezlo převzal
Vojta Maštálka. Pak už jsme se všichni rozjeli do svých domovů.
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I přesto, že v Eře nejsem příliš „známou osobností“, víkend jsem si nádherně
užila, poznala jsem zase nějaké nové lidi, užila si spoustu legrace a dokonale se
vánočně naladila. Jsem ráda, že jsem se mohla zúčastnit a doufám, že podobných
akcí bude jen přibývat. Také bych chtěla, snad jménem všech zúčastněných,
poděkovat Martě a Tomovi za práci s přípravou a organizací celého víkendu.
Adéla Kucharčíková

XI. ERA ples
V pátek 23. ledna si pánové uvázali kravaty, dámy se oblékly do večerních rób a
všichni společně zamířili do křivsoudovské sokolovny. Důvod je nasnadě – již XI.
ERA ples! Mladá i starší generace ze všech koutů Čech i Moravy obsadily parket
a v rytmu – nejen diska – se vlnily,
kroutily, skákaly i ploužily až do
brzkého rána. Klasická „balónková“
soutěž pobavila celé publikum a vítězné
dva páry pak byly odměněny
zaslouženým sólem . Na plese
nechyběla tradiční dražba dortu a poté
ani půlnoční překvapení. Nicméně
letošní ples byl něčím opravdu
výjimečný, může se pyšnit největší
návštěvností ve své historii. O co přišel,
kdo tam nebyl? Především o výbornou zábavu, bohatou tombolu či tradiční
Milanův gulášek.
Velké díky patří především všem ochotným lidem, kteří ERA ples připravovali i
v těžkých dobách a dělali vše pro to, aby se dokázal v náročné konkurenci
prosadit. Díky nim dnes již konečně můžeme náš ples nazývat tradicí.
Poplesová minianketa:
a) Jak se vám líbil letošní ples?
b) Co se vám líbilo nejvíc?
c) Co byste vzkázali těm, co tam nebyli?
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Student, 18 let:
a) Jo, líbil.
b) Všechno, dobrá tombola.
Pracující, 47 let:
a) Bylo to moc pěkné, plesu se účastníme každý rok a letošní ples byl opět
bezkonkurenční.
b) Máme na ERA plesech rádi rodinnou atmosféru, která tam panuje a to, že
se všichni už tak nějak známe. Nezapomenutelný byl tanec pana
Javorského s paní Liduškou Novákovou. Když se sejdeme na páteční
přednášce, smějeme se tomu ještě dnes.
Studentka, 15 let:
a) Super, byl to můj první ples.
b) Mně se líbila tombola, a že tam bylo hodně mladých lidí.
Na otázku „cé“ odpověděli všichni 3 respondenti shodně: „Kdo tam nebyl,
prohloupil a musí příští rok určitě přijet!“
Jana Javorská

XI. ERA ples
Jedu tak jednou z Trutnova náhodou kolem Křivsoudova a co nevidím, Laserův
paprsek do ztemnělé oblohy vepsal „FOLLOW ME“ a silné vibrace vozovky
naznačovaly, že v tomto čase a prostoru se v Křivém Soudově vyskytuje silný
hudební zdroj. Nejen to, davy
tancechtivých individuí se blížily
spolu s mojí osobitostí k místní
sokolovně, která pod rouškou
tělovýchovného spolku maskovala
ples vyhlášené organizace ERA.
Okamžitě mě pohltila elektrizující
atmosféra prostorem nevelké, ale
tanečními a hudebními výkony
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proslulé arény. Ano, jsem mezi svými, v záblescích stroboskopu, zběsile
blikajícího na rozjívené tóny dechovky, rozeznávám spanilé tváře ERAsester a
ostře řezané rysy ERAbratrů. Do akce! Vrhám se po hlavě do roztančeného davu a
dle Stardance vzoru vydatně a figurálně esteticky až energeticky celý večer
tančím. Tato taneční nirvána byla narušena ilegální loterijní akcí „tombola“ a
navazující dražební operací „DORT“.
Zamačkávám v oku slzu vzpomínek a v srdci udržuji plamínek naděje, že také
příště, při dalších cestách nejen Křivsoudovem, uvidím na ztemnělé obloze nápis
„FOLLOW ME…“
Petr Junek

Setkání vedení
Čau lidi, dne 8.2.2009 se v Křivsoudově uskutečnilo letošní první setkání vedení.
Setkání se zúčastnili: Javorská Jana, Maštálka Vojtěch, Maštálková Martina,
Nedvěd Lukáš, Samková Martina, Sommer Tomáš, Zahálková Anna. Omluveni
byli: Vacková Jana, Kahounová Helena, Musilová Radka, Sedláčková Iveta,
Zahálka František, Zemek Pavel.
Než jsme začali, dozvěděli jsme se radostnou zprávu, že naše bývalá prezidentka
Helča Kahounová čeká 2. mimi! Moc Kahounům všichni přejeme, aby vše
dopadlo o.k a bylo tak, jak má být .
Na Setkání vedení jsme pak bilancovali Formační vánoční víkend a XI. ERA ples.
Obě dvě akce se myslím parádně vydařili a Martině s Tomem (formační víkend) a
Janče s Kšiltem (ples) mockrát děkujeme!
Poté jsme přistoupili k plánování. První byl víkend pro skorodospělé v
Křivsoudově, který mají na starosti Radka M. s Marťou S. (13. – 15.2.) a jako
druhá se probírala Formace ve Florencii a Desenzanu (23.2 – 1.3.).
Tolik ve stručnosti setkání vedení. Kdybyste kdokoliv měl nějaké otázky, tak se
ozvěte a my vám rádi povíme více .
Za prezidium
Vojta Maštálka
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Víkend pro mladé
Vše začalo (pro nás snad šťastným) pátkem 13.2. večer, kdy jsme se my
„skorodospělí“ začali sjíždět na faru v Křivsoudově. Po příjezdu jsme se ubytovali
a kolem sedmé hodiny už na nás čekala večeře. Zahráli jsme si pár her, abychom
se trošku poznali (myslím, že kombinace ucha jednoho člověka a zadku druhého
člověka, dva lidi opravdu sblíží :o) A na závěr dne jsme shlédli zajímavý film –
Miluj bližního svého.
Byl před námi další den – sobota.
Hned po snídani jsme začali hrát
„akční“
hru,
která
tématem
navazovala na včerejší film, na
nebezpečí, které je všude kolem nás.
Byli jsme rozlosováni do dvojic, kde
jeden byl hvězda (celebrita) a druhý
jeho bodyguard, jehož úkolem bylo
ochránit hvězdu před zákeřným
teroristou. Hra trvala až do čtyř hodin,
ale mezitím se udála ještě spousta
věcí. Jedna z nejvýznamnějších událostí celého víkendu byl příjezd pana
Dobroslava Makovičky, který nám přednášel na téma sex a vztahy. Po příjemném
povídaní, za které bych také touto cestou našemu hostu chtěla poděkovat, byl na
řadě další úkol (nyní ve dvou skupinkách), dostali jsme foťák, notebook a téma
(neočekávaně :o) sex a vztahy. Ptáte se, co teď s tím? No přeci fotoromán .
Přišel čas oběda, a tak jsme na chvíli opustili naše „ateliéry“ a šli jsme nasytit svá
hladová bříška. Celé odpoledne jsme pilně pracovali  a kolem čtvrté hodiny
přišel čas odevzdání našich děl a také konec hry na teroristu (mimochodem
gratuluji hvězdě, která jako jediná přežila). Říká se, že když něco končí, znamená
to, že začne něco nového a jinak to nebylo ani v našem případě. Čekalo nás
rozluštění tajného kódu a také zneškodnění bomby. Po večeři vypukl turnaj v
kalču a pak nastal čas předvedení našich výtvorů (fotorománů), ať už to bylo
„chování na diskotéce“ nebo „návštěva prarodičů“, myslím, že jsme se všichni
nasmáli . Ještě jsme se stihli podívat na film a pak už šupky hupky do hajan.
Probudili jsme se do zasněženého, bohužel už posledního dne našeho víkendu –
neděle. U snídaně byla ukončena ještě nezmíněná hra „DUCH“ (bylo velmi těžké
se před ním ubránit). A pak už přišlo na řadu balení a uklízení. V půl desáté jsme
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již všichni seděli v kostelních lavicích na mši svaté, pak už jen rozloučit se a
„hurá“ zpátky domů. Ještě bych všem (hlavně organizátorům) chtěla poděkovat za
příjemně strávený víkend .
Anička Veletová

Formace
V pondělí 23.2. kolem šesté hodiny ranní vyjela tři auta směrem k rakouským
hranicím. Je téměř zřejmé, že to nebyla špionážní vozidla nebo nějaké podobné
seskupení, ale naše patnáctičlenná výprava na duchovní formaci, která se konala
v Itálii, a to konkrétně ve Florencii a Desenzanu. Cesta probíhala bez větších
komplikací, hlavně ve srovnání s tím, co následovalo později . Hory, tunely a
zase hory… až jsme se ocitli v oné vytoužené zemi. Hned po prvním nádechu
italského vzduchu jsme museli ochutnat proslulé italské cappuccino a i přesto, že
to „benzínové“ se tomu pravému může přibližovat jen stěží, vtáhlo nás do
italského prostředí velmi rychle a příjemně.
Kolem osmé hodiny večerní jsme dorazili na
místo a to k domu otců Rogacionistů ve
Florencii. Mile nás přivítali, ubytovali a síly
jsme doplnili při výborné večeři. Ostatně celý
týden naše bříška nestrádala, italská kuchyně je
opravdu znamenitá.
Druhý den jsme začali mší svatou a i přesto, že
byla v italštině, řeči, jež pro většinu z nás není
zrovna tou rodnou, mohli jsme si pořádně
uvědomit, proč jsme vlastně tady, jaká je naše
cesta, životní povolání… Po snídani jsme se
vydali do centra Florencie, kolébky nejen
renesančního umění. Hned při prvních krocích
nás italská krajina nadchla svojí jedinečností a krásou… olivový háj, město
rozprostírající se kolem řeky Arno a nořící se z ranního oparu a k tomu sílící
středomořské sluníčko… opravdu nádhera! Po cestě jsme zvládli i několik lekcí
italštiny, které jsme vzápětí vyzkoušeli v praxi při nákupu lístků na autobus.
Prohlídku města jsme začali u baziliky Santa Maria del Fiore s úžasnou
Brunelleschiho kupolí a baptisteriem, následoval palác Vecchio, ale socha Davida
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u něho stojící byla bohužel rekonstruována, a proto zakrytá, dále jsme obdivovali
a jako japonští turisté fotili galerii Uffizi, zlatnický most přes řeku Arno neboli
Ponte Vecchio, a další náměstí a budovy a… bylo toho mnoho. Parkem jsme
vystoupali nad Florencii, abychom si ji mohli prohlédnout téměř z ptačí
perspektivy. Jedinečné a krásné! Při následném rozchodu jsme samozřejmě
nezapomněli ochutnat proslulou italskou zmrzlinu a cappuccino . Večer jsme
načerpali jak síly fyzické – u večeře, tak i duchovní – při adoraci; breviářem jsme
začínali i končili každý den.
Ve středu dopoledne si pro nás otec Gaetano Lo Russo připravil přednášku o tom,
co vlastně ERA je, jaké je její poslání a jak my konkrétně bychom se měli snažit
ho naplňovat. Následovala chvíle na vlastní rozjímání a pak mše svatá, tentokrát
pro změnu v angličtině. Zhruba ve tři hodiny jsme vyjeli na výlet do Pisy s tím, že
to není daleko a že se do večeře vrátíme, avšak po úspěšném vymotání se z děsivé
dopravy ve Florenci, jsme se až moc kochali okolní krajinou a ne dálničními
ukazateli a místo do Pisy jsme dojeli téměř do Sieny. To však nemohlo pokazit
naší neuvěřitelně optimistickou náladu a tak i přesto, že jsme místo denního
pohledu na onu pověstnou věž, měli večerní, úsměv nás neopustil. A jelikož
posádka pouze jednoho auta viděla po cestě do Pisy i Sienu, mohli jsme
konstatovat, že je věž opravdu šikmá, a to nejen ve dne, ale i v noci.
Ve čtvrtek jsme se, ač neradi, museli rozloučit s krásnou Florencií a zdejšími otci
Rogacionisty a vydat se na naši další cestu, která směřovala do Maranella, kde se
vše točí kolem Ferarri. A tak i my se
netočili jen na kruhových objezdech,
ale i kolem továrny, kde se tato auta
vyrábí. Někteří šli přímo do centra
dění a obdivovali auta v muzeu, a těm
méně uchváceným automobilovým
průmyslem postačilo foto v pravém
nefalšovaném Ferrari a poté šálek čeho
jiného než cappuccina . Ve
večerních hodinách jsme přijeli do
Desenzana, kde nás čekala hlavní část
formace. Zde nás přivítal otec Giovanni Sanavio a zdejší pobyt jsme začali hezkou
mší, která pro nás byla hodnotným povzbuzením a posilou. No a téměř zámecké
pokoje s výhledem na jezero Lago di Garda jsme taky hodnotili velmi kladně a
když pak ještě následovala výborná večeře, nebyl jediný důvod k tomu, abychom
nebyli naprosto spokojení. Večer byla první přednáška zaměřená na to, jak
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pomoci dětem hledat jejich povolání a cíl, a nejenom dětem, ale kam máme
směřovat i my sami.
Pátek i sobota probíhaly podobně –
každý den byly dvě přednášky a po
každé vždy nějaká aktivita navazující
na téma přednášky. Myslím si, že pro
každého z nás to bylo velmi přínosné a
dostali jsme zase další impuls a návod
k tomu, jak komunikovat a pracovat
s dětmi, o co se snažit, abychom jim
byli dobrým příkladem a pomocí na
jejich životní cestě… ale i jak
formovat sami sebe. A mezi to byla vkládána mše svatá, adorace, společná
modlitba růžence, ale i možnost relaxace, sportu, nevynechali jsme ani turnaj
v kalču, plánování dalších ERAckých akcí a také výlet na malý ostrov na jezeře,
na kterém je vystavěno opevněné městečko. Celý týden jsme zakončili v sobotu
večer slavnostní mší, při které čtyři z nás složili slib ERA společníků.
Myslím si, že nejenom pro mě to byl velmi krásný a silný zážitek. Děkovali jsme
Pánu za celý ten úžasný týden, ale nejenom za něj… V neděli jsme se rozloučili a
vyrazili k domovu. Velký dík patří všem, kteří se na formaci jakkoliv podíleli,
bylo to super! A ještě závěrem: „Manda, o Signore, Apostoli Santi nella tua
chiesa.“
Markéta Urbanová

Nový slovenský diakon vysvätený v Ríme
Na vigíliu Prvej pôstnej nedele 28. februára sa hosťom Kongregácie rogacionistov
Srdca Ježišovho vo farskom Kostole sv. Antona a Hanibala Di Francia v Ríme stal
kardinál Jozef Tomko.

Hlavným dôvodom prítomnosti otca kardinála bola diakonská vysviacka
slovenského rogacionistu Vlastimila Chovanca. Predstavil ho a zaručil sa za neho
páter Silvano Pinata RCJ, provinciál talianskej stredo-severnej provincie
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rogacionistov. Vlastimil Chovanec
(1981) z Abrahámoviec zložil večné
sľuby v Ríme na sviatok Narodenia
Panny Márie 8. septembra 2008. Po
teologickom štúdiu na Lateránskej
univerzite pokračuje v špecializácii v
biblickej teológii na Gregoriánskej
univerzite v Ríme. Diakonskou
vysviackou potvrdil vôľu zasvätiť život
Bohu a službe Cirkvi a žiť podľa Božej
vôle v rodine rogacionistov. Na slávnosti sa okrem rodiny a príbuzných zúčastnil
aj veľvyslanec SR pri Svätej stolici Jozef Dravecký a páter Gaetano Lo Russo
RCJ, ktorý prvý prišiel s myšlienkou povolať Slovákov medzi rogacionistov.
Kongregáciu rogacionistov založil koncom 19. storočia v sicílskej Messine sv.
Hanibal Maria Di Francia. Dnes jej charizmu rozvíjajú ženská vetva (dcéry
božskej horlivosti) a mužská (rogacionisti Ježišovho Srdca).
Zdroj: www.katnoviny.sk

Jarní jarmark v Ledči nad Sázavou
Během celých Velikonoc jsme všichni
s napětím sledovali, jaké bude v sobotu 18.4.
počasí. Proč? No, na programu byl přece
jarní jarmark na farní zahradě v Ledči nad
Sázavou. Kdyby nám totiž pršelo, přišel by
jarmark
pravděpodobně
o
většinu
venkovních aktivit. Počasí ostatně jako
každý rok ale bylo „šéfováno“ tam nahoře,
tudíž se mraky postupně trhaly, až se
roztrhly úplně a k večeru už byla jasná
obloha.
Ve farní přednáškové místnosti se vyráběly
náušnice, náramky, obrázky, ozdoby a plno
krásných věcí. Dále byla na faře parádní
autodráha, kde se závodilo o sto šest. Zbytek
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her a soutěží mohly děti najít venku: sestřelovaly se flašky, prolézala se dráha „s
drátem o vysokém napětí“ . Na své si přišli i hokejisté, kteří měli nelehký úkol a
to střelbu do děr v prostěradle, které byly v různé výšce. Nakonec zde byly hry
jako házení kroužků na dřevěnou tyč či střelba míčků do „lví tlamy“. Kdo
momentálně nechtěl soutěžit o žetony, mohl se procházet na chůdách či se
zúčastnit fotbalového zápasu, který probíhal non-stop.
Na Jarmark dorazilo asi 30 dětí a myslím, že nikdo neodcházel zklamán. Za
vyhrané žetony si děti pak nakoupily spoustu zajímavých věcí dle svého výběru
na „jarmarkovém trhu“. Velké díky patří všem, kdo se podíleli na přípravách a
„obětovali“ sobotní odpoledne!
Vojta Maštálka

„TAM – TAM“ aneb společenské a jiné
významné události
G Dne 28.2.2009 byli přijati noví společníci a to: Markéta Urbanová, Jan
Rajdl a Jindřich Javorský, slib obnovovala Martina Samková.
Blahopřejeme!
G Dne 22.3.2009 se sešlo prezidium, aby projednalo blížící se meeting ve
Francii, Tigery. Můžeme se těšit na krásný týden plný zábavy a na
společné poznání dalších částí Evropy.
G Dne 5.4.2009 se v centru ERA uskutečnilo setkání vedení. Hlavní témata
byla: hodnocení formace a víkendu pro mladé a plánování meetingu.

j
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Následující akce
Těšíme se na vás na následujících akcích:
Zodpovědný

Datum

Akce

Místo

1. – 3.5.

Teen víkend

Centrum ERA

Martina M.

8. – 10.5.

Formační víkend

Centrum ERA

Fanda

6.6.

Zvelebování

Centrum ERA

Fanda

21.6.

Setkání vedení

Centrum ERA

Vojta

18. – 25.7.

Letní tábor

Radlice

7. – 15.8.

ERA Meeting

Tigery, Francie

Radka M., Lukáš

2. – 4.10.

Generální asemblea

Centrum ERA

Vojta

Teen víkend

Centrum ERA

Martina M.

16. – 18.10.

Martina S.

Slevu 200 Kč na jednu z ERA akcí vyhrála v tomto čísle Anička Veletová.
Děkujeme moc za příspěvky, jen tak dál!



Nenechte se dvakrát pobízet! Pište, pište, všichni máme přece vždy
hodně, co vyprávět, tak jen sednout a…? Nové příspěvky posílejte na
adresu: radka@eracz.cz.
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