
Milí přátelé, 

další vydání ERA infa je tu pro vás. Na začátek se podíváte, 

jaký byl formační víkend na sněhem zapadané faře, poté se 

můžete těšit na ples a také formaci, která letos proběhla opět 

v Itálii. Řekla bych vám i o ostatních akcích, ale to už by ne-

bylo žádné překvapení.

Zbývá mi tedy popřát Vám

příjemné čtení!

Radka Musilová

1
2010



Formační víkend – prosinec 2009
Byla jsem pověřena sama sebou, abych 

napsala něco o formačním víkendu. Možná 
se ptáte, proč sama sebou, ale jak jsem po 
pár  měsících  zjistila,  tak  nikdo  nevyhrál 
soutěž o napsání článku do ERA infa, pro-
tože  jsem  trošku  pozapomněla  již 
jmenovanou soutěž vyhlásit. Zasvěcení už 
vědí, jak taková moje soutěž vypadá. To se 
sedí po setmění třeba u večeře a já udeřím 
na  vytipovaného  člověka,  který  by  mohl 
napsat  článek.  Povídám:  „Pepčo  (nebo 
kdokoli jiný), řekni písmeno od A do Z.“ 
Pepča se hluboce zamyslí a po chvíli  vy-
řkne ono osudné písmeno. „Tak třeba H“ a 
já  s  radostí  vykřiknu:  „Jupííí,  vyhráváš 
soutěž o napsání  článku!!!“  Zjistila  jsem, 
že  moje  forma  přidělování  činností  má 
úspěch, tak jsem to aplikovala na mytí nádobí třeba s čísly. 

A teď už k formačnímu víkendu. V pátek jsme se začali sjíždět do pomalu se 
vyhřívající fary. Začali jsme společnou večeří. Na večer pro nás Marťa připravila 
moc zajímavou hru. Na začátku nám bylo řečeno, že nesmíme vydat ani hlásku.  

To se někomu moc nedařilo, viď 
Péťo,  ale  po chvíli  i  on a jeho 
pronikavý smích utichl.  Dostali 
jsme  na  oči  šátky  a  šli  po 
schodech do prvního patra. Tam 
jsme poslouchali motivační pří-
hodu a pak už jen vím, že jsme 
si měli oťapťat  ruce lidí kolem 
sebe. Bylo to zajímavé cítit ruce 
ostatních  a  smyslově  se  snažit 
najít  tu,  která  je  mi  nejpříjem-
nější.  Když  jsme  se  všichni 
„ručně“ seznámili, sedli jsme si 

zase zpátky a poté jsme, stále se zavázanýma očima, měli najít ve změti rukou tu,  
která se nám předtím nejvíc líbila. 
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V sobotu ráno jsme z okna uviděli hnědý hábit a už jsme věděli, kdo přijel.  
Byla to sestra Raffaella. Připravila si pro nás prezentaci na téma Očekávání. Ná-
sledovala práce ve skupinkách a oběd. Odpoledne jsme vyrazili do Vlašimi, kde 
jsme byli na zámeč-
ku na prohlídce bet-
lémů  i  interiéru. 
Nafotili  jsme  se  s 
medvědy,  jak  nám 
ukusují  ruku  třeba, 
a  další  lesní  zvěři-
nou a vyzkoušeli si 
dobové kostýmy (to 
jste  třeba mohli  vi-
dět  Jožínka,  jak  v 
panošském  obleku 
žádá  o  ruku  figurí-
nu  ženy).  Pokra-
čovali jsme do zná-
mého vlašimského parku. Mají tam takový zajímavý monument. Já moc nevím, 
jak bych to popsala. Je to barevné a stojí to, co to je? Ano, správně, je to již zmi-
ňovaná stavba v parku vlašimském temném. Vyhráváš soutěž o … 

Po návratu jsme si nacpali břicha již hladová a pomalu připravovali sebe i oko-
lí na slavení již druhých ERA Vánoc. Po cestě z Vlašimi jsme našli stromeček, ten 
jsme krásně ozdobili. Každý pod něj dal nějaký dárek a potom jsme postupně šli a 
brali si, co se nám v obalu nejvíce líbilo. Někdo třeba z té romantiky a souznění  
odplul na vlnách snů a někdo ještě hrál hru. 

Ráno jsme oslavili mší svatou, že se nám víkend povedl a odjeli jsme do svých 
domovů. 

Děkuji moc všem, byla to paráda uklidňující! 

Radka Musilová
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Era ples 2010
Již tradičně je jeden 

pátek  v měsíci  lednu 
věnován Era plesu. Le-
tos se uskutečnil 22. 1. 
2010  v malé  vesničce 
Strojetice (asi  2 km od 
Křivsoudova).  Tuto 
společenskou  akci  si 
nemohlo nechat ujít ani 
ledečské  spolčo.  Ten-
tokrát  jsme  vyrazili 
v opravdu velkém počtu 

(cca 15 lidí). Sice byl trochu problém přesvědčit některé jedince (zvláště pány) o 
jedinečnosti této události, ti ale nakonec prokázali notnou dávku gentlemanství a 
nenechali se dlouho přemlouvat.

Ples  byl  odstartován  ve  20.30 
úvodním slovem. Potom se svých hu-
debních  nástrojů  chopili  muzikanti 
z kapely  Vysočina.  Účastníci  tančili, 
debatovali  o  všem  možném  i 
nemožném, při tom se posilňovali růz-
nými nápoji  a  velmi  dobrým gulášem 
od pí Zahálkové.

Někteří  také  vyhrávali  v tombole, 
která  byla  jako  vždy  velmi  bohatá. 
Hlavní cenou byl letos letní zájezd na 
Era  meeting  do Maďarska.  Ples  po-
stupně nabíral správné obrátky.

Na  programu  byla  i  jedna  „dance 
soutěž“,  kdy  tančily  taneční  páry  do 
rytmu s barevnými míčky mezi svými 
čely. Cílem bylo počínat si tak šikovně, 
aby malý míček tanečníkům nevyklou-
zl.  Vítěznému  páru  potom  hrála  na 
přání při sólovém tanci kapela.
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O  půlnoční  přestávce  se 
dražila  dlouhá  šiška  salámu 
Vysočina, kterou si zanedlouho 
vítězoslavně odnášel spokojený 
a šťastný majitel. 

A tak se všichni velmi dob-
ře  bavili  až  do brzkých hodin 
ranních.  Děkuji všem, kteří se 
jakýmkoli  způsobem  podíleli 
na náročné přípravě této akce, 
aby  vše  proběhlo  k všeobecné 

spokojenosti. Již nyní se velmi těšíme na další pokračování v plesové sezóně roku 
2011.

za ledečské spolčo Maruška Stýblová

Vyprávění o víkendu pro sko-
rodospělé s EROU

Víkend začal v pátek 19. 2. Když jsem přijela se sestrou, tak nás přivítaly 3 
moc milé dívky. Marťa, Ráďa a Markéta. Poté jsme se šly ubytovat do pokoje, kde 
měly spát jen dívky. Tam už také byl někdo ubytován. Byla to Marťa a Klárka. 
Později přicházely další děti. Když jsme se všichni už sešli, tak jsme se potřebova-
li  nějako všichni seznámit. Nejlepší, jak všichni víme, jsou k seznamování hry. 
Nakonec jsme se jakžtakž seznámili. Ještě jsme hráli nějaké hry, ale poté jsme si  
šli už lehnout. 

Ráno jsme vstali a nasnídali se a čekala nás hodně dobrá hra. Po jejím dokon-
čení nás navštívil P. Tomáš Höger. Vyprávěl nám na téma ,, Média‘‘. Bylo to chyt-
ré a poučné. Po jeho odchodu jsme měli za úkol natočit reklamu. Byli jsme rozdě-
leni do dvou skupin. Poté jsme natočili tím pádem dvě videa. Jedno byla reklama 
na potraviny a druhá na hygienické potřeby. Byly to moooc hezké reklamy. 

Jednoduše  řečeno:  BYL  TO  JEDEN  Z MÁLA  DOOOOST  HEZKÝCH 
VÍKENDŮ, CO JSEM ZAŽILA!! Děkuju za něj všem, kteří mi ho tak zpříjemnili. 

Johanka Pokorná
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ERA formace
Vše začalo posledního únorového dne, konkrétně v neděli 28. 2., kdy jsme se 

pod velením Šumíra …, ehm tedy Rádi a jejího kopilota Jožina, vydali na dlouhou 
a strastiplnou cestu do Itálie. Po zastávce v Humpolci, kde jsme nabrali další dva 
členy naší výpravy, jsme se střetli s dalšími dvěma křižníky silnic a vyrazili. Cesta 
probíhala poklidně. Aby to nebylo tak ospalé, občas jsme se ztratili, zahráli si fot-
bálek na benzínce, mávali na Italky a tak vůbec. 

Asi  v  půlce  cesty  se 
ukázalo,  že  nepřílišný  věhlas 
italské  organizace  má  své 
opodstatnění,  protože  otcové 
Rogacionisté  ve  Florencii  na 
nás zapomněli a tudíž jsme byli 
přesměrováni  z  Florencie  do 
Padovy. 

Ubytování  v  Padově  jevilo 
se  na  první  pohled  jako  po-
někud nešťastné. Člověk zabo-

řivší  se  do  místních  matrací  měl  problémy  s  tím  se  z  nich  vyhrabat,  místní 
toalety/sprchy tureckého stylu vypadaly velmi zajímavě a pocit ubytování na půdě 
školy k dobrému pocitu právě nepřispíval. Nicméně velmi rychle se projevily i po-
zitivní  stránky  místního  ubytování.  V  přízemí  se  nacházela  celá  jedna  velká 
místnost plná kalčet a ping-pongových stolů a místní paní kuchařky byly velmi 
milé a štědré.

 První večer v Itálii jsme stylově oslavili konzumací obřích pizz v místní pizzé-
rii a vydatným spánkem v extra měkkých matracích.

Na pondělí  byl  naplánován výlet  do potápějícího se  města  benátského.  Jak 
bylo naplánováno, tak bylo i provedeno. Benátky nás přivítaly množstvím nád-
herných  památek,  vody  a  polétavé  zvířeny.  Kličkování  před  nepřátelskými 
vzdušnými útoky se vedle prohlížení tohoto krásného města stalo naší oblíbenou 
činností, avšak i přesto byli mnozí z nás zasaženi. I tak byly naše zážitky z Bená-
tek krásné a já osobně jsem si odnesl dvě další věci … Návyk na italské cappucci-
no a zmrzlinu a perfektního tvarovacího panďuláka, ježto se stal mým oblíbeným 
suvenýrem. Po návratu z města na vodě jsme den zakončili velkým turnajem v 
calcettu a odebrali se do našich pelechů.
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Den druhý zahájili jsme jako den každý jiný ranní modlitbou a vydatnou ital-
skou snídaní. Po těchto obvyklých činnostech směřovaly stopy našich pneumatik 
do Florencie. Navštívili jsme místní sestry karmelitky, které nás pohostily pizzami 
pro chudé a poskytly parkovací místa. Zároveň nás dvě z nich překvapily velmi 
slušnými  znalostmi  češtiny.  Florencie  na  mě  osobně  udělala  lepší  dojem než 
Benátky. Předně je to rodiště mého oblíbence Leonarda da Vinciho a dále menší 
množství vody pod nohama a větší množství slunečního svitu asi také udělalo své. 
Stejně jako Benátky zanechala v nás tedy i Florencie velmi pozitivní a možná 
ještě pozitivnější dojmy a tak jsme se veselé mysli vydali na cestu zpět. Hned na 
první zatáčce se nám ovšem povedlo ztratit se, což v konečném důsledku vedlo k 
asi hodinové honičce po italských dálnicích s ostatními, správně jedoucími auty 
naší silniční flotily. Zde se ovšem projevil Jožin jako závodník první kategorie a i 
přes ztrátu několika desítek kilometrů se  mu povedlo zbylá dvě auta dohnat a 
dokonce předehnat ještě dlouho před Padovou. Den jsme zakončili obligátní mod-
litbou, calcettem a kartami a vydali se vstříc říši snů, protože dalšího dne nás če-
kalo velké stěhování.

Jak už jsem zmínil výše, italská organizace není právě nejlepší a tudíž jsme 
byli  po  třech  dnech  vyhoštěni  z  Padovy  do  rogacionistického  domu v  Assisi. 
Nutno podotknout, že jsme na tom jen vydělali, protože ubytování v Assisi bylo 
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naprosto úžasné a luxusní a pro místní  stravu v čele s domácím vínem už ani  
nenacházím superlativy.

V Assisi se k nám připojila poslední členka výpravy, která rozšířila náš počet 
na konečných 16. Marťa Maštálková doplnila sqadru tří Marť.

Náš pobyt v Assisi byl přeci 
jenom monolitičtější než pobyt 
v  Padově,  tedy  to  vezmu 
všecko  najednou.  Každé  ráno 
se konala mše svatá. Jaké byly 
říci  nemohu,  neboť  jsem  jí 
pravidelně zaspal. Vzhledem k 
tomu, že je sloužil náš oblíbený 
padre Giovanni a hudební do-
provod poskytovalo naše ještě 
oblíbenější  trio  Marťa-Ráďa-

Marťa, jednalo se jistě o výjimečné zážitky. O vynikající úrovni místní kuchyně 
jsem už psal, takže se už jen omezím na konstatování, že veškeré jídlo, které jsme 
v domě Rogacionistů obdrželi, bylo naprosto fantastické a myslím, že s výjimkou 
Davida, ortodoxního to zastánce klasické české kuchyně, se mnou budou ostatní  
souhlasit. Každé dopoledne a odpoledne nám dával Giovanni přednášky o rozvoji 
sama sebe. Tady patří poděkování Martě Samkové a Rádě za jejich velmi pove-
denou  překladatelskou činnost.  Mezičasy  pak  byly  vyplňovány  calcettem,  sle-
dováním Simpsonových, alespoň tedy u nás na pokoji, fotbalovým zápasem, pro-
hlídkou starého města Assisi, návštěvou dobře živeného poustevníka v horách a 
tak podobně.

Před odjezdem v sobo-
tu  večer  nám  Giovanni 
odsloužil  slavnostní  mši 
svatou, kde složila Marťa 
Pokorná  a  Jožin  Slib 
společníka  ERA,  snědli 
jsme  naši  poslední  ital-
skou  večeři  a  v  5  ráno 
dalšího dne jsme opět na-
stoupili  směr  Čechy.  Až 
na to, že tentokrát jsme se 
neztratili my, ale auto pod 
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velením Vojty a Jany Maštálkových a až na malou schizofrenní epizodku s bandou 
italských mafiánů, kteří nás pronásledovali po rakouském venkově, proběhla cesta 
klidně a ve večerních hodinách jsme úspěšně dorazili do české kotliny.

Myslím, že můžu mluvit za všechny, když tu na závěr prohlásím, že ERA for-
mace 2010 byla velmi povedenou, zábavnou a duchovně naplňující akcí a všem 
patří poděkování za jejich účast a příspěvek k dobré pohodě.

Vojta Straka

Jaké to je skládat sliby ERA? 
Ačkoliv bych vám rád napsal několik řádků o naší cestě do srdce Toskánska, 

Florencie – kolébky renesance, nebo o prohlídce Benátek, Padovy či Assisi, mým 
úkolem je zde popsat  něco jiného. Ale nebudete  ochuzeni, neboť o našem pu-
tování se dočtete v článku od Vojty Straky na jiném místě tohoto čísla.

Začátek  tohoto  příběhu  se 
odehrává ke konci našeho po-
bytu  u  otců  Rogacionistů  v 
Assisi.  Po  prohlídkách 
malebného  historického 
městečka,  kde  na  vás  z  kaž-
dého  zákoutí  dýchne  duch 
doby připomínající  život  sva-
tého Františka, si užíváme po-
hostinnost  zdejších  otců. 
Snažíme  se  též  vstřebat  hlu-
boké myšlenky a duchovní podněty od otce Giovanniho, který má pro nás na kaž-
dý den připravený pestrý program. Takže je po výtečné večeři a někdo mačí fotbá-
lek, další povzbuzují a já spolu s Marťou, Pavlem, Honzou a Tomášem hrajeme 
Bang a atmosféra houstne :) Ve volné chvilce mě Vojta Maštálka požádal o mi-
nutku, že mi chce něco říct. A tím se dostávám k jádru věci. Nabídl mi možnost  
stát se ERA společníkem a vysvětlil mi, co by to pro mě znamenalo. Jelikož jsem 
se od léta účastnil mnoha eráckých akcí, měl jsem možnost toto společenství lépe 
poznat a viděl jsem, že to, co dělají, má smysl. Tehdy jsem uvažoval o tom, že 
bych také rád něčím přispěl. Toto byla 'hozená rukavice'. Takže jsem souhlasil. 
Druhý  den,  který  byl  zároveň  naším  posledním  zde  a  kdy  jsme  po  několika 
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deštivých  dnech  pocítili  sílu  italského  sluníčka,  jsme  večer  spolu  s  Martinou 
Pokornou při slavnostní mši svaté složili sliby.

Jsem rád, že mě ERA takto přijala mezi sebe. Doufám, že to bude spolupráce 
prospěšná pro celé společenství.

Jožin Boštík

Formační víkend – duben 2010
Slunce svítilo a my jsme se vy-

dali opět do Křivsoudova, tentokrát 
na Formační víkend. Aniž bychom 
to tušili, setkali jsme se s partičkou 
nám  známých  milých  tváří  už  na 
nádraží.  Všichni jsme se do Křiv-
soudova  moc  těšili-  na  kamarády, 
na fotbálek i na téma víkendu, které 
nám bylo skryto – byl to Duch Sva-
tý!

V sobotní dopoledne jsme začali zajímavou přednáškou P. Adamce, který nám 
přiblížil působení Ducha Svatého v církvi. Následoval čas pro skupinky, kde jsme 
společně řešili vypečené otázky a diskutovali o svátostech, jak vnímáme Ducha 
Svatého,  o  církevních  symbolech,  o  křtu  v Duchu  Svatém,  o  Duchu  Svatém 
v životě  církve.  Po  hodině  jsme usedli  k ohništi  a 
probírali téma ještě s panem farářem. Otázek jsme si 
na něj přichystali mnooohooo.

Odpoledne  jsme  po  mši  vyrazili  na  výlet!  Na 
Blaník.  Místní  snad říkají,  že  to  byl  malý Blaník, 
rytíře jsme nenašli. Našli jsme však roztomilou lesní 
kapli, vylezli na skálu a provedli společné foto. Byl 
to věru vydařený den!

Večer jsme s napětím očekávali příjezd P. Gaeta-
na,  hlavního  představitele  ERA.  Kvůli  soptění  is-
landské sopky, byla zavřena většina evropských le-
tišť, do poslední chvíle jsme nevěděli, kdy Gaetano 
dorazí.  Dohrávali  jsme  poslední  zápas  fotbálku, 
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když v tom - Gaetano přijel! Na závěr dne nám povídal o ERA, o jejích plánech. 
V neděli Gaetano seznámil s naší organizací i účastníky nedělní bohoslužby míst-
ního kostelíka, diskutoval s námi ještě po mši.

Víkend to byl moc prímový, dozvěděli jsme se spoustu věcí o Duchu Svatém, 
načerpali síly, stihli popovídat o našich zážitcích, pobavit se s kamarády a abych 
nezapomněla, byl tu s námi ještě další návštěvník z ciziny, náš milý P. Tiziano! 
Díky všem, kdo byli na tomto víkendu! Těším se na další!

PS: S úsměvem od ucha k uchu, těším se na další víkend v Duchu! 

Martina Pokorná

Jarmark
Dne 24.  4. 2010 proběhlo v Ledči 

nad  Sázavou  zábavné  odpoledne.  Pro 
děti byly připraveny různé soutěže, hry, 
vyrábění, kde za všechny splněné úko-
ly sbíraly žetony. Za ně si pak mohly 
koupit na jarmarku na dvoře fary různé 
drobnosti,  např.  karty,  přívěsky,  če-
lenky, propisky atd. Nejenže perfektně 
vyšlo počasí a sluníčko nás po dlouhé 
zimě konečně všechny pečlivě zahřálo, 
ale povedla se i celá dobře připravená akce. Jak je vidět, i bez počítačů si děti umí 
hrát … 

Maruška Jeřábková

Teen víkend – Divoký západ
Píše se datum 7. 5. 2010 a do Křivsoudova proudí davy lidí. Copak se tam zase 

děje? Vypukla tu zlatá horečka! Vše se rázem mění v Divoký západ. Na stěnách 
visí fotografie starosty, šerifa a jeho pomocníků, po chodbách chodí kovbojové a 
kovbojky a po loukách pobíhají divoké krávy.
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 Ale po příjezdu je třeba pořádně se posilnit a pak se trochu seznámit. No a ve-
čír si zahrát pár her a pak už snad… Když tu náhle vchází šerif. A už to začíná.  
Nedaleko je prý zlatonosný potok, ale mapa k němu je na třech místech a cesta 
k nim je tajně značená. Navíc po cestě číhají desperáti. Rozdělujeme se tedy do tří 
skupin  a  vyrážíme.  Cesta  byla  nebezpečná  a  dobrodružná,  počínaje  divokými 
krávami, přes nebezpečné desperáty a vskutku tajně značenou cestu. A tak zpět na 
základnu se vracíme mokří, unavení, ale plni zážitků a většinou i se splněným 
úkolem, za který jsme peněžně odměněni. No a nyní nás čekal poslední úkol a to 
rychle do postele a spát až do rána. 

Je překvapivé, že i s tím-
to  úkolem  měla  část  zla-
tokopů problémy,  a  tak  ne-
chyběla  pro  nedočkavce 
ranní  rozcvička  a  po ní,  už 
pro  všechny,  snídaně.  Bylo 
jasné,  že  desperáti  se  zlata 
jen  tak  nevzdají,  a  proto 
hned  po  snídani  proběhl 
kovbojský  výcvik,  kde  si 
naši zlatokopové vyzkoušeli 
střelbu vzduchovky na bizo-
na,  přesnost  sekání,  hod 

špalkem a sirkou, chytání lasem pumpu, motání se okolo kolíku a běh ve sněžni-
cích s pojídáním sušenky. Po výcviku následovala posila a to rovnou dvojího typu. 
Nejprve duchovní ve formě témátka na téma andělé  strážní  a  sv.  Josefa,  poté  
hmotné a to oběd. Myslím, že se obojí zdařilo. Po obědě měla následovat siesta, 
ale pod tímto slovem jsem si představoval něco jiného, než co se dělo. No, a když 
jsme si tak pěkně odpočinuli, tak hurá na zlato! Z kuchyně jsme sebrali vše, čím 
by se dalo rejžovat a šlo se. Naši zlatokopové měli za úkol vyrejžovat zlato v  po-
toce a dopravit ho do banky. Při cestě je však přepadali desperáti a o nalezené zla-
to obírali. Zlatokopové byli velmi vynalézaví a to nejen v úkrytu zlata před despe-
ráty, ale i v rýžování, a to způsoby, které jsem mnohdy ani nepochopil. Celkově 
jsme zde zažili plno zážitků, které se těžko popisují ... A tak od zlatonosného po-
toka odcházíme zabahnění, ale spokojení. Spokojenost však dlouho nevydržela. 
Desperáti  přepadli  banku a dokonce se nám do toho zapletl  i  šerif.  A tak zpět 
vesnicí procházíme zabahnění, s protišerifovskými hesly a plni odhodlání, že to 
takhle nenecháme. Po příchodu byl klid před bouří, šerif se nám rozplítá a slibuje 
vysokou odměnu za dopadení desperátů. A tak vyrážíme. Byl to těžký boj a ne-
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bylo zlatokopa, který by se nezapojil. 
A tak  nakonec  vítězíme,  získáváme 
jejich poklad, zatčené desperáty zaví-
ráme do vězení a chystá se soud. Co 
se  ale  nestalo.  Desperáti  z vězení 
uprchli až na největší lumpy. Naštěstí 
se zbytek desperátů dobrovolně vzdal 
a  vyslechl  si  spravedlivý  rozsudek: 
pět  let  nucených prací  na Aljašce  a 
největší  padouch  (Kalamity  Kate) 
propadla hrdlem. Zlatokopové dostali 
za dopadení padouchů slíbené dolary, 
za které si potom nakoupili zásoby na 
další  dlouhé  období  (nebo aspoň na 
večer). Po vykonání rozsudku násle-
doval zasloužený odpočinek. 

Tentokrát  byl  úkol,  spát  až  do 
rána, splněn na jedničku. Po budíčku 
jsme  se  posilnili  a  hurá  na  úklid. 
Víkend jsme ukončili tím nejlepším způsobem, a to jak jinak, než mší svatou. Pak 
jsme se všichni rozjeli do svých domovů naplněni zážitky. Ale nebuďme smutní.  
Zlato už jsme sice všechno vyrýžovali, ale já stále něco cítím ve vzduchu. Mys-
lím, že se zase něco semele. A tak buďme stále připraveni. 

A až vám bude ouzko, nezapomeňme, že máme každý svého anděla strážného 
a že ho můžeme o cokoli požádat (a to nejen, když nám je ouvej)!! 

více-šerif Vašek

Duchovní obnova pro rodiny
Po dlouhé době jsem měla tu čest účastnit se erácké akce. Bylo to v sobotu 22. 

května, kdy se v Křivsoudově sešly manželské páry, které na ERu dříve jezdily či 
jezdí, a chtěly opět společně prožít čas s trochou duchovního programu. Původně 
s námi měly trávit čas naše děti, ale nakonec si všichni sehnali hlídání, a tak to 
bylo bez dětí. Ou, byl to zážitek!
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Celou  sobotou nás  provázel  P.  Balík.  Všechny přednášky byly  motivovány 
velkým dílem Jana Pavla II. „Teologie těla“ (soubor katechezí papeže Jana Pavla 
II. z generálních audiencí z let 1979 – 1984. Jejím námětem je teologický význam 
lidského těla, sexualita, manželství a odpovědné rodičovství. Teologie těla je po-
važována  za  jedno  z  nejzásadnějších  teologických  děl  Jana  Pavla  II.  Jeho 
životopisec George Weigel ji nazval „teologickou časovanou bombou“ a „jednou z 
nejsmělejších rekonfigurací katolické teologie posledních století“.) 

Otec  hovořil  o  manželské  spiritualitě,  snubní  lásce, 
manželské sexualitě… Zvláště zajímavá byla následná dis-
kuse, protože, jak to tak bývá, teorie se zdá bez problému, 
ale praxe je trochu složitější. Řešili jsme např. tyto otázky: 
Pokud  má  pohlavní  styk  význam  spojivý  a  plodivý  (Hu-
manae vitae papeže Pavla VI.), nicméně rodiče cítí, že z růz-
ných závažných důvodů nejsou otevřeni dalšímu dítěti, jaký 

je rozdíl, zda praktikují přirozené plánování rodičovství s myšlenkou „ nechceme 
dítě“ nebo např. používají kondom, když cíl je stejný? Jak se církev dívá na an-
tikoncepci? Jaká jsou úskalí PPR? Co když opadá zájem manželů o sex z důvodu 
strachu z početí dalšího dítěte? Jak církev přijímá děti, které se narodily rodičům, 
kteří podstoupili umělé oplodnění? Jsou tito rodiče v těžkém hříchu? Je povinností 
katolického páru, který nemůže mít děti, adoptovat si je? 

Den jsme zakončili  mší svatou a následným grilováním, kde jsme probírali 
otevřené otázky z diskuse,  naše životy a samozřejmě týden před volbami poli-
tickou situaci v zemi.

Bylo pro mě velice radostné a povzbudivé prožít den s tak milými lidmi. Všem 
moc děkuju. Obzvláště Janě a Vojtovi, že tuto sobotu zorganizovali, protože chce 
to odhodlání jít do takové akce s nejistým výsledkem (aby se oba manželé shodli, 
že mají volno, děti nebyly nemocné, tchýně neměla velkou oslavu…). Doufám, že 
to nebylo naše poslední setkání manželů a že se příště potkám i s těmi, co ten-
tokrát nemohli. Snad my budeme moct, protože se už moc těším. 

Káťa Veletová

ERA skupinka 
Jelikož je v Praze a okolí studujících i pracujících ERAků celkem dost, vznikla 

myšlenka se čas od času (vlastně celkem pravidelně) sejít. ERA skupinka aneb 
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„posezení nad Písmem a nejen to“ je setkání, kterému je v našem hlavním městě 
vyhrazen vždy první čtvrtek v měsíci. Večer je zahájen modlitbou, následuje roz-
bor úryvku z Písma a po něm přichází volná zábava. Stalo se již dobrým zvykem, 
že každý přinese něco malého na zub, a tak po stravě duchovní vždy účastníky 
čeká i hostina světská. Kdo se chce ERAcky – duchovně i společensky vyžít, ať 
neváhá přijít! Nejbližší skupinka se uskuteční ve čtvrtek 3. 6. od 19 hodin Na Fo-
limance u Janči a Vojty Maštálkových.

Tam-tam
Dne 7. 1. proběhlo setkání vedení v Křivsoudově, kde se organizovaly 
poslední záležitosti na ples a připravovala se formace.

Dne 18. 4. se po formačním víkendu konalo další setkání vedení. Hodno-
tily se akce minulé a připravovaly se akce další.

Pozvánky

Letní tábor 17. – 24. 7. 

V krásném prostředí bývalé pískovny, nedaleko městečka Dačice, se nachází 
stanový tábor, kde budeme týden prožívat dobrodružství v duchu Dračího doupě-
te. Také podnikneme výlet do historické Telče a nebude chybět spousta her, zá-
bavy, kamarádů a také mše a modlitby v přírodě. Na tábor jsou zvány děti ve věku 
6 – 14 let.

Cena tábora: 1 100 Kč.

Bližší informace: Martina Samková, 776 226 646

Meeting 8. – 14. 8.

Mezinárodní  setkání  mladých  se  tentokrát  uskuteční  v maďarském  městě 
Gödöllő. Kromě poznávání cizí kultury a  navazování mezinárodních vztahů se 
můžete těšit na týden duchovna spojený se zábavou a relaxací, nové přátele  a zá-
žitky. Také navštívíme hlavní město Budapešť, podíváme se k Balatonu a na závěr 
si odpočineme v termálních lázních.

Cena Meetingu: 2 600 Kč + 150 € (pro studenty 130 €).

Bližší informace: Vojtěch Maštálka, 777 111 820
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Následující akce

Těšíme se na vás na následujících akcích: 

Datum Akce Místo Zodpovědný

26. 6. Zvelebování Centrum ERA Fanda

17. – 24. 7. Dětský tábor Radlice Martina S.

8. – 14. 8. Meeting Maďarsko Vojta

10. – 12. 9. Teen víkend Centrum ERA Markéta

1. – 3. 10. Generální asemblea Centrum ERA Vojta

Slevu 200 Kč na jednu z ERA akcí vyhrála v tomto čísle Maruška Jeřábková. Dě-
kujeme 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.

Vydává ERA CZ, číslo 1, ročník 11. Redakční rada: Radka Musilová, Pavel Ze-
mek. Tel. 777 946 345. Kontaktní adresa: Centrum ERA, Křivsoudov 21, 257 66. 
Email: info@eracz.cz, http://www.eracz.cz/. Náklad 100 výtisků. Vydáno v červnu 
2010. Neprodejné. Další číslo je připravováno na listopad 2010.
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