


Intermeeting
O víkendu  22.–24.  9.  se  v  Tuchoměřicíh  uskutečnil  Intermeeting  na  téma 

„modlitba“. Bohužel o pátku vám toho moc nepovím, jelikož a protože se mi ne-
podařilo dorazit, ale ostatní tvrdí, že páteční program byl super. V sobotu okolo 
9. hodiny ranní jsme po strastiplné cestě dorazili  do Tuchoměřic.  Ani ubytovat 
jsme se nestihli a začala přednáška na již zmíněné téma. Abych to zkrátila, tak po 
celém dni plném duchovna i jiné zá-
bavy nás čekala mše svatá, která pro 
nás  byla  zcela  výjimečná,  jelikož 
jsme  skládali  své  první  sliby 
společníka (Marťa Reichová,  David 
Jeřábek, Vojta Klepetko a já – Barča 
Javorská).  Po  mši  svaté  nás  čekala 
večeře a volný program, který každý 
využil po svém.

A na konec malá anketa.

„Jaké to pro tebe bylo skládat první sliby společníka, jak se ti to líbilo a co si 
o tom myslíš?“

Marťa: „Bylo to pro mě něco strašně moc hezkého a jsem strašně moc ráda, že 
teď můžu taky spolupracovat, třeba s dětmi.“

Vojta:  „Skládání  slibů  pro  mě 
byl hezký zážitek, protože tam byla 
skvělá atmosféra a skvělý kněz, Ital 
(p. Tiziano – pozn. red.), který od-
sloužil mši svatou česko-slovensky, 
což  pro  něj  nebylo  určitě  snadné. 
Takže jsem moc rád, že jsme mohli 
skládat  sliby  zrovna  u  něj  a  taky 
jsem  rád,  že  jsem  společníkem 
ERY, protože jsou tam super lidi, za 
kterými  se  budu vždycky rád vra-

cet.“

David: „Bylo to pro mě hezký a strašně hezká vzpomínka to pro mě je.“
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Barča: „Když jsem jako malá jezdila na víkendy, tak se mi tam strašně moc lí-
bilo a animátoři pro mě byli určitým vzorem, a proto jsem moc ráda, že můžu být 
teď tím vzorem i já. Na skládání vzpomínám moc ráda, bylo super.“

Bára Javorská

Advetní formační víkend
Tentokrát se tradiční vánoční setkání konalo o posledním adventním víkendu 

(17.–19. 12.) a zpětně musím říci, že lepší termín se podle mne nemohl povést 
(i díky podstatě přednášky o adventu). Sice to bylo těsně před Vánocemi, takže 
pro některé byla účast nemožná kvůli úklidu, rodinným sešlostem apod., ale nako-
nec se nás sešlo docela dost (asi 22). Někdo dorazil už v pátek večer, ale většina 
dorazila až v sobotu ráno, před přednáškou otce Bárty na téma: Advent. Našlo se 
ale i pár nepřihlášených exotů, co dorazili až přímo během přednášky, takže když 
se najednou ve dveřích ozvalo „Ahojky“, většina přítomných zůstala chvilku kou-
kat  dost  překvapeně,  což  byl  taky  účel!  (byla  jsem  mezi  těmi  nehlášenými 
vtipálky :o) )

Samotná  přednáška  byla  moc 
zajímavá a přesně mířená na mladé 
lidi  –  aspoň  mě  ta  řeč  opravdu 
oslovila.  Advent  je  dobou  čekání. 
Otec ovšem tento čas nepřirovnával 
jen k době čekání na narození Ježí-
še,  čtyřem  týdnům  před  Štědrým 
večerem,  ale  vůbec  k celému  lid-
skému životu – každý po celý život 
očekáváme  další  příchod  Krista,  a 
proto jde tuto dobu, náš život, nazvat také Adventem = čekáním. Co se týče přímo 
Štědrého dne – všichni bychom si mimo narození Božího dítěte měli uvědomovat 
také PROČ má tento den takové jméno. Otcův známý prý jednou řekl svým dětem 
před Vánocemi, že dárky nebudou, že přeci dárků není třeba, na co? „Největší dar 
pro vás jsem přeci já a vaše maminka.“ Což je podle otce Bárty naprostá hloupost 
a nehoráznost, tohle dětem říct. Štědrý den je nejen o „duchovnu“, ale také o dár-
cích. Vyjadřujeme tím, jak máme ty, co obdarováváme, rádi. Není to o tom dát co 
nejdražší dárek, abychom všem ukázali – podívejte se, jak jsem štědrý! – ale dát 
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to, o čem víme, že našeho blízkého potěší. S tím, tedy s láskou máme dárek vy-
bírat, a tím přesně se stáváme štědrými.

Po přednášce nás čekal  přímo královský oběd – vepřové řízky s výborným 
bramborovým salátem, takže takový malý nácvik na Vánoce (velký dík Martě – 
pozn. red.). A bylo toho tolik, že i největší otesánci už nemohli a stále ještě bylo  
dost. Co víc si přát? Během odpoledne se poklízelo, někdo pochrupkával, někdo 
se rochnil ve sněhu a ve tři hodiny jsme společně vyrazili, nebo spíš doklouzali do 
kostela na vánoční koncert – tradiční Česká mše vánoční J. J. Ryby – smíšeného 
sboru ze Světlé nad Sázavou.

Po promítání „Českého nebe“ si až do večeře dělal každý, co chtěl – mimo jiné 
– tradiční fotbálkování a ping-pongování bylo překřtěno na arktické sporty, pro-
tože  v místnosti,  kde  se  hrálo,  byly  asi  3 °C!  Mezitím  se  taky  objevili  nej-
menovaní  Ježíškové  (Tom  ad.),  kteří  kompletně  připravili  do  jedné  z horních 
místností stromeček, pod který pak další anonymní Ježíškové dávali dárečky.

S obdarováváním jsme si užili hodně legrace – Jožin třeba obdržel sypaný čaj 
„Aktivní žena“, Anička Z. svíčku v krabičce od Kozla, nebo někdo z kluků dostal 
šampon pro péči  o dlouhé vlasy :o)  Celkově to  bylo ale moc milé,  sedět  tam 
společně jen za světla svíček u stromku a společně se radovat nad blížícími se 
svátky a tím, co jsme si z pod stromku vytáhli :o) Navíc Vojta M. každému da-
roval přívěsek se sv. Annibalem Maria di Francia. Myslím, že nechyběla pravá 
vánoční atmosféra!

No a díky tomu, že celý víkend byl Křivsoudov pod sněhem, několik z nás 
mohlo sobotní večer završit pořádnou noční koulovačkou (nebo spíš válením se ve 
sněhu). Ráno jsme ještě byli všichni na mši a pak už se vydal každý směr domů, 
možná už s myšlenkami na Vánoce s rodinou. Pro mne osobně byl tenhle vánoční 
víkend s mou druhou rodinou také jedním z dárků.

Anička Stehlíková

ERA ples
Z pánského diáře:

 

Pátek 21. 1.

19.15 Vzít oblek

19.30 Odjezd busu

20.00 ERA ples
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Z dámského diáře:

Čtvrtek 20. 1.

 

Koupit silonky

Zkusit šaty → míň jíst, zacvičit si

Vytrhat obočí

Udělat peeling

Pátek 21. 1.

Vzít si volno

Míň jíst, zacvičit si

Oholit nohy

Učesat se

Namalovat se

Nalakovat nehty

Sbalit do kabelky vše potřebné

19.15 Zapnout kozačky bez roztrhnutí silonek + vzít lak!

19.30 Odjezd busu

20.00 ERA ples

Je půl hodiny po devatenácté hodině a z Křivsoudova právě vyjíždí autobus 
plný  tancechtivých  dam  a  pánů.  Sál  ve  Strojeticích  je  patřičně  vyzdoben 
a zkrášlen, jak se to na takovou spole-
čenskou akci sluší a patří.  Kapela ladí 
poslední  nástroje,  v baru  se  dolešťují 
poslední skleničky a vstupenky se pro-
dávají o sto šest, přesně tedy o celých 
sto čtyřicet dva! Sál je nabit k prasknutí 
a  na  pódiu  nás  právě  vítají  Anička 
s Vojtou a přejí nám krásný kulturní zá-
žitek.  Vzápětí  se  sálem  rozezní  první 
polka  a  taneční  parket  je  během 
okamžiku zaplněn. Národní tanec je po chvíli vystřídán romantickým valčíkem. 
Na své si však přijdou i milovníci modernější hudby. A když z pódia zazní téměř 
punková píseň Sen, nezůstanou v klidu ani ti největší netanečníci. 

Mezitím sálem proplouvají dvojice, nabízející lístky do parádní tomboly. Ať už 
se na vás usmálo větší či menší štěstí, naplňte svá od tance splasklá bříška vynika-
jícím guláškem. Co nevidět se opět dáme do pohybu a to podtancováváním stále  
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klesající laťky. A laťka klesá neuvěřitelně nízko, až na parket vytříbí jen skutečné 
profíky. 

Za  malý  okamžik  nastává  dlouho 
očekávaná chvíle pro dosud nevyužité, 
v kapse  nebo  kabelce  schované,  pře-
škrtnuté či zakroužkované, zelené a bílé 
papírky.  Všichni  je  máme  před  sebou 
pečlivě rozloženy, abychom snad někte-
rý nepřehlédli, i když je už známe skoro 
nazpaměť. Každý doufá, že snad on se 
stane majitelem alespoň jedné z těch tří 

lákavých cen. Napětí se zvyšuje a už jsou známa všechna výherní čísla! Gratuluje-
me! 

A pro ty ostatní? Štěstí v lásce taky není k zahození a potom, podobně je na 
tom dalších sto třicet osm majitelů teď již nepotřebných, přeškrtnutých či zakrouž-
kovaných,  zelených a  bílých  papírků.  A to už je  pořádná skupina,  aby  to  ne-
dokázala pořádně rozjet na parketu! 

Blíží  se  třetí  hodina  ranní  a 
kapela neúnavně přidává již něko-
likátý  od  tanečníků  nekompro-
misně vyžádaný přídavek. Ale vše 
musí jednou skončit a tak zakrátko 
ze  Strojetic  vyjíždí  autobus  plný 
vytančených a příjemně unavených 
dam a pánů.

Stále na tyto zážitky vzpomíná-
te  s úsměvem  na  rtech  nebo 
s kapkou slzy na víčku, že jste snad neměli tu možnost se letos zúčastnit? Pozna-
menejte si do svých dámských i pánských diářů už nyní: třetí pátek v lednu 2012 – 
ERA ples!

Martina Samková

6_________________________________________________________ERA info



Víkend pro skorodospělé
O  Eře  jsem  poprvé  slyšela  od 

kámošky  Marušky,  která  zatím 
s Erou strávila  dva víkendy a byla 
z toho  úplně  nadšená.  Nedávno za 
mnou ve škole přišla a nabídla mi, 
ať  s ní  jedu  na  víkend  pro  sko-
rodospělé.  Slibovala,  že  tam  bude 
spousta skvělých lidí, potkám nové 
kámoše a kámošky, a že to tam není 
ani zdaleka tak drsné jako na skaut-
ské trojdeňce… A měla pravdu… Všichni tam byli opravdu moc milí a myslím, že 
jsem se rychle začlenila do kolektivu. A opravdu to není tak náročné jako skaut. 
Odsud jsem se vrátila s úsměvem na tváři. Určitě sem pojedu ještě alespoň jednou. 

Maruška Cimburová

Formace
A je to tady, v mém srdci tak dlouho očekávaná akce právě začíná, myslela 

jsem si, když jsme v Křivsoudově naskákali do aut. Byl pátek ráno, času kolem 
šesté. Cesta utekla jako voda a my jsme se ocitli u Otců Rogacionistů ve Florencii  

a kochali jsme se krásným výhle-
dem  na  město.  Druhý  den  jsme 
opět brzo ráno vyjeli, abychom co 
nejdřív dorazili k Otcům na Sicílii. 
Cesta  po pobřeží  byla  tak krásná. 
A taky tak nekonečná. Trajekt nás 
převezl na Sicílii, na Messinu, kde 
nám krásně pršelo a teplota vzdu-
chu také nebyla taková, jak Vojťa 
předesílal, byla pěkná kosa! Ale to 

nám vůbec nevadilo. Našli jsme vítězoslavně dům Otců Rogacionistů, ubytovali 
se, najedli a šli spát. Teď si říkám, že by pro názornost bylo dobré začít od neděle  
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a hezky to popsat, co jsme v každém z těchto nabitých dní prožili. Držte si čepice, 
jdeme na to.

Neděle

V neděli jsme se, jako každé ráno, sešli v kapli a začali den breviářem. Čekal 
nás výlet na Etnu a do městečka jménem Taormína. Jindra nám v autě pustil super 
hudební haluz, který ani nevím, jak popsat, vytáhli jsme českou vlajku a blbli. 
Bylo to super. To jsme projížděli 
nějakým městečkem a tam „cajti“ 
na námku a nějaký shromáždění a 
já se bála trošičku,  že bude prů-
švih a ten polda povídá: „ještě víc 
křičteee“, tak jsem se musela tle-
mit  a  taky  jsme začali  ještě  víc. 
Výjezd na Etnu byl v podobném 
duchu,  jen  jsme  k tomu  přidali 
ještě  „ciaooo Etna“  a  přáli  jsme 
Italům dobrou chuť nebo jen tak hezký den za burácející muziky. Najednou ale 
někdo přišel na to, že bychom mohli začít užívat sněhu, a tak se všechna tři auta 
pustila do strašné bitky. Měli jsme sníh fakt všude, v autech, na nás… Fanda má 
skvělou mušku, z toho plyne poučení, nehrajte s Fandou sněhovou bitku! Když 
jsme vyjeli, po docela pár půlhodinách, na místo, kde pouštěli auta nahoru k vr-
cholu Etny, bylo nám řečeno, že tůůůdle núúúdle jako, že je moc aut a že nás na-

horu  nepustí.  Chvilku  jsme  byli 
zklamaní, ale za pár vteřin nás to 
přešlo a mě speciálně, když David 
prohlásil, že si to strašně užil a že 
to přece nevadí.  Tak jsme jeli  do 
Taormíny.  Městečko  velice 
malebné,  které  jsme  viděli  z vý-
hledu  krásného.  Dali  jsme  si 
zmrzku, natrhali pomeranče, veli-
ce slaďoučké v březnu, a jeli jsme 
zase zpátky. To už na nás čekal náš 

milovaný P. Giovanni Sanavio a nečekaně s ním přijel i P. Vlasťo Chovanec!
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Pondělí

Od pondělí  bych  formaci  nazvala  misí.  Proč  misí?  Putovali  jsme  totiž  po 
stopách Otce Anibala M. di Francia. Pro mě byl Otec Anibal někdo, nějaký světec, 
o kterého se opírá ERA. Nikdy jsem nad ním moc nepřemýšlela a nikdy se mi ne-
zdál  blízký.  Všechno  se  ale 
změnilo, když jsme měli tu speci-
ální  možnost  podívat se do míst, 
kde  působil.  Dopoledne  jsme 
navštívili noviciát Rogacionistů – 
Villa  san  Maria,  kde  jsme  měli 
prohlídku a přednášku o propojení 
eucharistie  a  Panny  Marie.  Od-
poledne pak místo, kde je sv. Ani-
bal pohřben. Všichni jsme poklek-
li před oltářem, v němž byla vitrí-
na a kde ležel. Slavili jsme nad jeho tělem mši svatou. Byla tak speciální, tak ne-
popsatelná.  Z Vlasťova  kázání  si  pamatuju  slova  jako  „vyjděte  ze  svého 
egoismu“, „odevzdejte svůj život Pánu“, „dary, které jste dostali od Pána, nejsou 
jen pro vás, ale pro ostatní“…

Úterý

Dopoledne jsme shlédli video o aktivitách, které dělají Rogacionisti. Bylo tak 
krásné vidět, jak jsou odevzdaní Bohu. Představený domu vyprávěl: „Jsou chvíle,  
kdy jsme úplně bez peněz, ale Pán se vždycky postará. Třeba minulý měsíc jsme 

už neměli skoro nic a zavolala paní, 
která  nám  každý  měsíc  pomáhá 
určitou  sumou  peněz.  Řekla:  „Já 
jdu  do  domova  důchodců,  a  tak 
bych vám chtěla dát už teď všech-
no,  co  bych  vám  dala  do  konce 
života  z těch  menších  částek.“  A 
měli na zaplacení celé měsíční režie 
domu!  V půl  dvanácté  šla  první 
skupinka pomáhat do prostor, kam 

chodí lidé bez domova, kde dostávají jídlo. Odpoledne jsme se vydali k Dcerám 
Boží horlivosti, kongregaci sester, kterou Otec Anibal založil. Navštívili jsme jeho 
muzeum a místnosti, kde žil. Večer se pak konal fotbalový zápas mezi ČR a Itálií. 
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Středa

Ve  středu  dopoledne  jsme  šli 
opět do St. Antonia, kde se nachází 
hrob sv. Anibala. Je tu muzeum, kde 
je  znázorněné,  jak  to  vypadalo  ve 
čtvrti  Avignone,  když  v ní  působil 
O. Anibal. Bylo moc hezké projít se 
miniaturními  uličkami  a  před-
stavovat si, jak to opravdu bylo. Od-
poledne jsme pak šli na místo úmrtí 
O. Anibala. Měli jsme zde přednáš-
ku, prošli jsme si malé muzeum a pak jsme slavili mši v kapličce. Tři z nás zde 
obnovili sliby společníků ERA. Tato mše byla završením našeho putování a tak 
jsem ji prožívala i já. Když jsme si podávali ruce na znamení pokoje, cítila jsem 
neskutečnou hloubku. Uvědomila jsem si, že to, co děláme, má smysl. Že čas, kte-
rý vložíme do práce pro druhé, má smysl. Nejde zapomenout ten moment spojení 
nás všech na místě, kam se mnozí z nás už možná nikdy nepodívají… Večer jsme 
šli spolu s některými Italy na procházku do města na pořádnou kupu gelato (zmrz-
ky).

Čtvrtek

Dopoledne jsme měli  poslední setkání s O. Giovannim a O. Vlastěm. Roze-
bírali jsme celý společný týden. A pak přišlo loučení… Někteří z nás ho oplakáva-
li ještě potom v kapli (viď, Šumíre). V půl dvánácté se druhá polovina z nás vyda-
la do přízemí, kde se pomáhalo při podávání jídla chudým. Bylo to moc fajn vidět, 

jak  to  funguje.  Vytěsnili  jsme skoro 
všechny, kdo tam normálně chodí po-
máhat.  Odpoledne  pak  bylo  setkání 
vedení,  kde  jsme  opravdu  pořádně 
rozebrali důležité věci. Díky za trpě-
livost.  Večer  jsme  udělali  takovou 
spontánní  adoraci,  jen písničky  a  ti-
cho. A jak jsem tak slyšela, nikomu se 
po plánovaných 45 minutách nechtělo 
odejít. Udělalo mi velikou radost, že 

někdo z nás šel ještě do druhé kaple a také bylo krásné slyšet v autě, jak se jim 
strašně libí adorace, jak jsou rádi v tichu a jak to prožívají. 
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Pátek

Brzo ráno jsme vyrazili na cestu do Florencie a kolem páté jsme už byli na 
místě. Někteří z nás si šli zahrát fotbal, aby protáhli své zkoprnělé tělo, jiní odpo-
čívali. Velké díky patří Helmutovi a Haike, kteří ze sebe opravdu vydali všechno, 
aby nepadl žádný gól. Po večeři jsme se sešli u naší oblíbené hry Activity. 

Sobota

Dnešní den byl vyhrazen na prohlídku Florencie. Večer jsme pak měli setkání 
s P. Gaetanem, který nám kladl na srdce, jak jsme důležití a že můžeme udělat 
spoustu práce. Hlavní je zůstat spolu a být silní jako skupina. 

Neděle

Když jsem ráno koukala na ten krásný výhled, nechtělo se mi ani za mák na-
sednout do auta a vyjet směr domov. Ale nedalo se svítit. Po cestě jsme otevřeli 
životopis sv. Anibala a četli. Po všech těch zážitcích je to náš Otec Anibal, člověk, 

který nám má hodně co říct. Bylo 
úplně jiné číst o jeho životě, který 
jsme si prošli na Messině.

Chci opravdu poděkovat všem, 
kdo se podíleli na formaci. Hlavní 
díky patří Bohu, že se nám během 
5000 km nic nestalo a že nás vedl 
a stál při  nás. Nemalé díky patří 
taky Khůnovi  a  Helmutovi,  kteří 
nám  zpříjemňovali  pobyt  a  kteří 

nám i pomáhali udržovat pozornost při řízení v autě nebo to i za nás na chvíli vza-
li. (Khůn točil volantem a Helmut šlapal na pedály).

Díky za vaši obětavost a čas, který věnujete do společného fondu ERA CZ. 

Radka Musilová alias Šumír

Formační víkend
Dne 1. dubna 2011 jsme se opět sešli na faře v našem Křivsoudově. Všichni 

jsme se těšili na společně strávený víkend. Začalo se, jak jinak než jídlem! Po vý-
tečné večeři jsme se vrhli na duchovní hru. Člověk se nad jejím obsahem musel 
opravdu zamyslet. Pak nastala činnost nejmilejší, spánek... Ráno po snídani nás 
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navštívil bratr Augustin z klášte-
ra  kapucínu  v Praze  alias  pan 
Kapučín.  Ten  pro  nás  měl  při-
pravenou  přednášku  na  téma 
Písmo  Svaté  a  Modlitba.  Po 
přednášce  následovala  diskuze 
ve  skupinkách,  která  se  usku-
tečnila  díky  hezkému  počasí 
venku. Po obědě byla připrave-
na křížová cesta napříč křivsou-
dovskou přírodou. Všichni jsme 
si ji moc užili. Po návratu na faru následoval krátký odpočinek a poté mše svatá  
vedená křivsoudovským otcem přímo na faře. Pak už následovala jenom večeře, 
film a spánek. Víkend jsme ukončili další den po nedělní mši svaté. S příslibem 
brzkého shledání jsme se rozloučili a odjeli do svých domovů. 

David Jeřábek

Jarní jarmark
Teplý jarní den, řekla bych, až ne-

přiměřeně horký na to, že bylo teprve 
3.  dubna.  Na křivsoudovské farní  za-
hradě jsme byli připraveni dělat radost, 
a  to  hlavně  dětem.  Naše  nápady,  jak 
tyto  malé  bytosti  zabavit  se  zdály 
vskutku různorodé. Tak například: stří-
lení  ze  vzduchovky,  skákání  v pytli, 
provázkové  bludiště,  fotbal,  pro-
hazovací panák, vyrábění jarních květi-

náčů a také nasávání lentilek brčkem. Skoro neodolatelné i pro nás dospělé. Muse-
li jsem si pak hned střílení ze vzduchovky vyzkoušet. Každopádně děti se všem 
hrám vrhly do náruče, každý vesele a po svém. Sbíraly žetony, aby si za ně pak 
mohly vybrat odměnu. Hlady také nikdo netrpěl. Široký sortiment jídla a pití vy-
padal velice sympaticky. Ovšem za nejlepší pochoutku jsme zvolili od sluníčka 
rozteklou čokoládu, neměla chybu, bez legrace. Krásně strávené odpoledne. Děti 
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se bavily skvěle, rodiče doufám také a my odjížděli s dobrým pocitem, že žijeme 
akčně a trochu pro druhé. Víc takových akcí. 

Velký dík patří čechtickému spolču za pomoc! (pozn. red.)

Bětuška Novotná

Tam-tam
I nadále se každý první čtvrtek v měsíci schází v Praze ERA skupinka, 
kde můžete po delší době vidět zase své kamarády, posedět a zapřemýšlet 
nad Písmem. Všichni jste zváni!

Byly vydány nové krásné brožurky ERA. Všem, kteří se nějak podíleli na 
jejich tvorbě, moc děkujeme. Díky nim se mohla rozběhnout dlouho 
plánovaná akce v kostelích, kde se snažíme informovat o EŘE a zvát na 
naše letní akce. Také všem účastníkům děkujeme.

Dne 2. 3. na formaci obnovili Martina Pokorná, Radka Musilová a Honza 
Rajdl slib společníka. Všem gratulujeme!

Dne 3. 3. se uskutečnilo setkání vedení. Zhodnotily se předešlé akce, 
hlavně ples a naplánovaly se akce na jaro. A že jich bylo!

Vydává ERA CZ, číslo 30, ročník 2011. Redakční rada: Anička Zahálková, Pavel 
Zemek.  Kontaktní  adresa:  Centrum  ERA,  Křivsoudov  21,  257 66.  E-mail: 
info@eracz.cz, http://www.eracz.cz/. Náklad 60 výtisků. Vydáno v květnu 2011. 
Neprodejné. Další číslo je připravováno na prosinec 2011.
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