Milí přátelé,
chtěl bych se s vámi podělit o jednu svoji vlastnost, a to že nemám rád
psy. Motají se vám pod nohy, štěkají, někdy šlápnete do jejich výtvorů a tak
podobně. Však znáte, jak to vypadá v městských parcích a sídlištích. Jejich
páníčkové a dámičky na ně buď křičí, povídají si s nimi, jako kdyby to byly
inteligentnější osoby než oni sami, a nebo na ně tak žvatlají, že i psi se tváří
udiveně a zvedají uši. Psí život holt není jednoduchý, zvláště pak se chodit
venčit s takovými pozornými pečovateli, od kterých je buď slyšet křik: „Tak
pojď už konečně domu!“, nebo starostlivá rada: „Nečuchej k tomu, Pajdo,
to je hovínko!“ Chudák pes, který je celý den zavřený doma, a pak během
chvíle venku mu musí stačit jen trávník. To páníček pak dělá, že nevidí,
a k tomu ještě vznáší své projevy.
Přehodnocuji tedy svoje vyjádření, lituji těch nebohých, na vodítkách
uvázaných zvířat a říkám: „nemám rád páníčky!“
Tak to bylo jen tak ze života a nyní vás vítáme u dalšího vydání ER
info nabitého spoustou zážitků ze spousty akcí. Inu, přesvědčte se sami a
zavzpomínejte na společné chvíle strávené se svými přáteli. Příjemné čtení!

Pavel Zemek

Intermeeting
Koncem října se uskutečnilo tradiční duchovní setkání Intermeeting.
Tentokrát se konal v Pardubicích
v Salesiánském centru. V podvečerních hodinách jsme se sešli
v celkem hojném počtu, asi 50 účastníků. Celým víkendem nás provázel
P. František Hylmar, který je provinciálem českých jezuitů. Po výborné večeři jsme hned měli příležitost se o
jezuitech dozvědět více, protože otec
si pro nás připravil zajímavou prezentaci doplněnou fotkami z běžného života jezuitů. Další
den po snídani byla přednáška na téma „Překážky ve víře“ a na toto zajímavé téma jsme následně měli možnost diskutovat ve skupinkách, do kterých jsme byli rozděleni. Mne toto
téma velmi zaujalo, protože si myslím, že je celkem aktuální. Odpoledne mě také oslovil růženec, který jsme se modlili v přírodě, bylo krásné počasí, takže to bylo velice příjemné. Tento
Intermeeting se mi velmi líbil, protože jsem měla opět možnost pobýt s lidmi, které mám
ráda, dozvědět se něco zajímavého a ve společných meditacích se přiblížit Bohu. Proto bych
ráda poděkovala Tomovi, který to celé zorganizoval, a také všem účastníkům, protože
bez nich by to nebylo ono.

Anička Kozí nožička

IPI Praha
„Heské“ zážitky z Prahy
Praha. Hlavné mesto ČR. Mesto plné histórie. Atmosféra kráľovského mesta, nádherné pamiatky... knedle, vepřo, zelo a pivo. To všetko je Praha a Česko. Sme si v omyle, keď si myslíme, že do Prahy človek chodieva obdivovať iba kultúrne pamiatky. Napríklad také o ktorých si
myslíme, že sú iba pamiatkami t.j. nádherné kostoly, ktoré pre niektorých nič neznamenajú.
Existuje jedna skupina, ktorá sa volá ER. Ľudia z tej asociácie, už počas viacerých rokoch
pracujú nad tým, aby čím viac ľudí v ČR, najma v Prahe a v okolí Prahy našli svoje miesta
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v života ohľadom na povolaní. Členovia z tej skupiny ER dajú náplň náboženským životom,
a aj dajú príklad pre ostatných svojimi životnými štýlmi.
V roku 2011 v mesiac október, jednotlivý
členovia z našej maďarskej skupiny ER si
vybrali do Prahy na pozvanie naších kamarátov a spolubratov. Vopred sme sa tešili na
víkendový zájazd do ČR. Cieľom šiestym
členom yňz maďarskej ER skupiny bolo
stretnutie s našími českými spolupracovníkmi a to ohľadom na spoločné
programy. Aby sme vedeli spoločne
plánovať budúci rok v 2012. Išli sme s úmyslom dohodnúť a vypracovať detaily o programe TEEN ER MEETING v Chorvátsku. Naši
milí kamaráti pripravili pre nás bohatý program, niekedy aj vyčerpávajúci. Ale stalo sa za to. Je
obdivuhodné, ako je vypracovaná ER skupina v Čiech. Veľmi veľa sme si učili od nich, čo sa
týka organizácie programov, ale aj ohľadom na nábožný život. To tiež je pre nás dobrým
príkladom. Spoločné modlitby, spoločné debaty v dobrom nálade. To všetko je milé a sviatostné pred Pánom.
Po debatách a spoločných výmien názorov, dohodli sme sa, že v roku 2012, už chvalabohu
druhykrát, budeme organizovať zájazd pre detí do Chorvátska., na TEEN ER MEEETING.
Okrem toho, dostali sme aj pozvanie do Poľska na víkend animátorov. Samozrejme, že tie
stretnutia budujú našu skupinu, budujú kamarátstvo.
Víkend v Prahe bol veľmi užitočný
a pozitívný. Naši animátori sa mohli
stretnúť so skvelými ľuďmi z Čiech
a potom aj s ľuďmi z Talianska a i Nemecka. Tešili sme sa a naše nadšenie
trvá ďalej, pretože si myslíme, že sme
našli podobne rozmýšľajúcich ľudí,
ktorí tiež pracujú pre spoločné dobro
a majú podobné životné cieľe ako my.
Okrem ofciálnych programoch ako
debaty a modlitby, mali sme možnosť
aj na oddych vo forme prechádzky v meste Praha. Nádherná nočná Praha nás každého očarovala. Veľmi pekné to bolo, nezabudnuteľné zážitky. Nezabudneme ani na to, že všetko sa dialov najlepšej kamarátstve, keby sme si už poznali navzájom cez dlhé roky.
Veríme, že Pán Boh nie len náhodne priviedol nás k naším kamarátom, do Čiech. Veríme,
že naša spolupráca s tými milími ľuďmi bude trvať naďaľej a prinášať pre nás cenné ovocie.
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Ďakujeme ešte raz, že sme si mohli byť na víkend v ČR, a už si nevieme dočkať na budúce
stretnutie.

Maďarská ER zo Slovenska

Adventní duchovní obnova Osová Bítýška
V pátek v odpoledních hodinách se 13 statečných eráků vydalo na duchovní obnovu
do centra Mamre. Téma obnovy bylo „Připravte cestu Pánu...“ a vedení víkendu měl na starosti O. Pavel Klouček. V pátek jsme si zahráli pár seznamovacích her a poté jsme se rozešli,
někteří povídat do čajovny, jiní do kaple. Museli jsme si toho říct co nejvíc, protože v sobotu
nás čekal (pro některé z nás) úkol nelehký, totiž silencium od 9 do 18 hodin. Pro mě osobně
to byl zážitek hrozně nabíjející. Vlastně jsem se těšila hlavně na to, až bude po celém domě ticho a budu moct být v tichosti s Kristem. Silencium probíhalo tak, že jsme od O. Kloučka
dostali úryvek na zamyšlení, na který jsme měli určitý čas, a po jeho uplynutí jsme se sešli a
dostali další. Takže bylo stále nad čím dumat. Ti, kteří ticho už nemohli vydržet, si šli popovídat alespoň ke zpovědi. Konec silencia jsme oslavili mší svatou. Večer se nesl v duchu volné
zábavy. Pro mě to byl moc potřebný víkend, v tichu a usebrání se ponořit do Boží lásky se každému doma nepovede, proto vyzývám ty, kteří váhali, aby příště udělali krok vpřed a jeli také
nasát vánoční atmosféru do ticha duchovní obnovy.
Lovu zdar :-)

Radka Musilová

Adventní formační víkend
Z mého pohledu nám ten advenťák začal opravdu krásně, protože jsme trošku nestíhaly.
Měla jsem jet autobusem a Ráďa mě měla nabrat po cestě z Jihlavy a následně bychom pak
pokračovaly do Křivsoudova... TO BYL PLÁN... ovšem to by tzv. Vločka (auto =D) nesmělo
mírně nespolupracovat, nenechat mě samotnou v zasněžené džungli zvané Ledeč nad
Sázavou a Šumíra zabrzdit několik km před městem! Ovšem dopadlo to dobře, díky dvěma
veleochotným klukům, Pájovi a Jirkovi, jsme měly zpoždění jen asi jeden a půl hoďky... no
dobře to dopadlo, Boží ruka nám pomohla, protože oni díky sněhu přijížděli lidičky na akci
později a my dvě to tedy stihly na faře všechno včas pofackovat =)
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Co si já z pátečního večera pamatuju, je taková poznávací hra,
kdy jsme se rozdělili do dvojic podle „času“, který jsme si zapsali
na lístečky, a pak se střídali u sebe
navzájem a získavali od sebe info,
které jsme ve výsledku snad říkali
nahlas všem, za hru díky Šumííí! =)
V sobotu jsme od rána měli zajímavě
zpracovanou
duchovní
přednášku, po obědě si skoro každý
dopřál „válendo grande“ a několik z nás se šlo v podvečer podívat na adventní koncert
do místního kostelíka.
Večer jako takový bylo už
tradiční dárečkování u stromečku, ovšem předtím byla
úúúžasná, mňamkózní, nejvýbornější a přímo štědrovečerní
večeře – obří kuřecí (nebo vepřové? to už nevím) řízky a výborný bramborový salát!
Co bylo taky moc pěkné –
přijeli otec Giovanni a otec
Kaziemierz, kterým se zřejmě
sobota s námi eráky líbila...=)
Bylo to moc pěkné, jako vždy =)

Anička Stehlíková – ASDP =)

ERA ples
Tradiční „eráckou“ akcí je samozřejmě ples. Letos proběhl už čtrnáctý ročník, a to
v pátek 13. ledna v sále křivsoudovské sokolovny.
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Letošní ples se opravdu povedl, už pro hojnou účast. Když v osm hodin začali přicházet první lidé, nikdo nevěděl, že se číslo návštěvníků vyšplhá až ke dvou stovkám. K tanci
hrála kapela 5x Zavřel, která potěšila všechny generace vytrvalým hraním, ať už klasických lidovek nebo moderních rockových písní. Na plese nemohla chybět ani dražba dortu nebo
taneční soutěž v párech. Zpestřením byla bohatá tombola, kde skoro každý vyhrál nějakou zajímavou cenu.
O zábavu bylo opravdu postaráno, každý si pořádně zatančil, a když ve tři hodiny zbyla už
jen poslední skoupinka tanečníků, ples se pomalu chýlil ke
konci.
Velké díky patří všem zúčastněným, skvělé kapele a
hlavně organizátorům Adélce
Kucharčíkové
a
Honzovi
Rajdlovi. Z plesu všem určitě
zůstaly hezké vzpomínky, parádní fotky a možná i bolavé nohy :) Těšíme se na příští rok.

Anička Kucharčíková
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Formace
Aneb, jak strávit nejlepší chvíle tuhé zimy. :-)
Je to tady, balím krosnu, vše potřebné s sebou, hlavně nezapomenout dobrou náladu. ER
akce ve mně po první zkušenosti vyvolávají vždy velké očekávání. Tentokrát tomu samozřejmě nebylo
jinak. Těšil jsem se na setkání se super lidmi, s nimiž velmi rád trávím
volné chvíle. A navíc, kdo by nechtěl
vyrazit do slunné Itálie v době, kdy
každý Čech doma sedí s klepající se
bradou a nudlí u nosu někde u topení
a nadává na tu hroznou zimu. :-) Tak
jsem pln nadšení udělal první krok
přes práh a hlavou se mi promítaly
scénáře zážitků, které bych mohl v dalších dnech prožít. Toto setkání pro mne totiž bylo výjimečné tím, že jsem měl složit svůj slib.
Konečně jsme vyrazili na cestu. Tři auta plná nadšených výletníků. Zpočátku nás ještě do provázela vločka, která se pak hbitým manévrem odpojila někde u nájezdu na dálnici. Pak už
jsme zbyli jen sami. Cesta utíkala příjemně a než se člověk nadál, byli jsme v Itálii, kde nás čekala zastávka na pravé italské kafe, a také bylo potřeba dojíst všechny řízky, co jsme doma
nafasovali. Byli jsme skoro v Padově, v místě, kde jsme měli strávit první část formace, a stala
se nemilá věc. Jednomu autu našeho konvoje se přímo na dálnici rozbila převodovka a my byli
nuceni se zastavit na odpočívadle. Najednou se kolem nás prořítil kamion s prasklou pneumatikou tak, že nás minul jen o centimetry. Musíme uznat, že v tu chvíli nad námi drželi
ochrannou ruku snad všichni andělé a svatí, protože jsme mohli být pěkně pomačkaní. Naštěstí vše dobře dopadlo a po tomhle adrenalinovém zážitku se zjistilo, že rozbité auto je schopno
dojet do Padovy, i když jen pomalu.
V Padově, v domě rogacionistů, se
nám dostalo milého uvítání, dali
jsme si dobrou večeři, šli na
společnou večerní modlitbu do
místní kaple a plni nadšení, co nás
čeká v dalších dnech, se uložili ke
spánku.
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Neděle byla ve znamení sportu v místní společenské místnosti. Vystřihli jsme si turnaj
ve stolním fotbálku a ping-pongu. Já osobně si to moc užil, i když můj výkon nebyl zrovna nic
moc. Ale co, někdo prohrát musí. Odpoledne k nám přijela skupinka z Milána a my s nimi
strávili společný oběd na ping-pongovém stole, společnou mši svatou a příjemné odpoledne.
V předvečer jsme se vydali za krásami města, navštívit centrum Padovy. Překvapily mne
tramvaje bez trolejí, které navíc používají jen jednu kolejnici. Někdo vznesl dotaz, jestli lidi
uvnitř nějak musí držet rovnováhu nebo co? :-) Záhadu jsme záhy vyřešili a pokračovali vesele v túře městem. Nejvíce na mne ale zapůsobila bazilika sv. Antonína. Chrám takových rozměrů a takové krásy se opravdu jen tak nevidí. Navíc sv. Antonín je patronem za nalezení ztracených věcí, což je zrovna u mě často aktuální téma. Po cestě do centra každý zdlábnul spoustu zmrzliny, holky pokukovaly po oblečení (jak jinak) a společně jsme se těšili na večeři
v místní restauraci. K večeři jsme nemohli mít nic jiného než italskou pizzu. Většina si objednala střední pizzu se slovy: „Když tak si ještě dáme něco navrch.“ A hladoví po celém od poledni jsme se nemohli dočkat. Divil jsem se, že mi nesou pizzu bez talíře, ale já si po chvíli
uvědomil, že tam talíř fakticky je, ale přes pizzu není vidět. Postupně tak každému tuhnul
úsměv a rozepínaje opasky jsme si všichni přáli dobrou chuť. Nejzajímavější kousek byla asi
Karlosova bramborová pizza, jenž zůstala pro svou osobitou chuť ze slušnosti nedotčena. :-)

V pondělí jsme vyrazili na další štaci do Neapole. Vzduchem poletovalo nadšení všech
účastníků a pět z nás muselo kvůli rozbitému autu cestovat vlakem. Byl jsem mezi nimi i já, a
proto Vám mohu zprostředkovat všechno, co jsme tam prožili. No… Radši ne všechno. :-)
Otec Vlasťo nás ochotně dovedl na nádraží, koupil nám lístky, počkal s námi na nástupišti a
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nakonec nám dokonce zamával na rozloučenou. Po cestě se hrály karty, povídalo, spalo a tak
různě. Hlavně jsme rozvaleni v kupé vzpomínali na naše kamarády, kteří se tou dobou tísnili
v autech. Inu všechno zlé je k něčemu dobré. Cesta trvala asi osm hodin a my, docela unaveni
z celodenního odpočívání, vystoupili v Neapoli a došli před nádražní budovu, aby nás mohl
někdo vyzvednout. Před nádražní budovou mě jen trochu překvapil plápolající ohýnek uprostřed chodníku, ale obratem jsem se dozvěděl, že to zde asi není úplně nenormální. Otec Rosario s Paulou pro nás během chvíle přijeli a dovezli nás do domu rogacionistů. Sídlo otců
v Neapoli je na krásném vyvýšeném místě. Má velkou terasu s výhledem na moře. Pohled je
opravdu skvostný, zvláště po setmění. Těžko popisovat ten úžasný výhled, to je třeba vidět
na vlasní oči.
Úterní den pro nás byl celý
v duchu výletů. Vyrazili jsme
totiž na vyhaslou sopku Vesuv a
do Pompejí. Naše auto se po
cestě na Vesuv sice ztratilo, ale
zato jsme si užili adrenalinovou
jízdu v místní džungli zvané
jihoitalský provoz. Tím, že jsme
se zpozdili, jsme se bohužel minuli s druhou skupinkou, ale to
vůbec nevadí, i tak si výšlap každý náramně užil, a ten výhled
opravdu stál za to. Do Pompejí už jela všechna tři auta společně. Městečko mě zaujalo svou
útulností. Podle výšky dveří místních domů se mi opět potvrdilo to, že jsem se narodil
ve špatné době, protože jsem se musel do některých vchodů i lehce ohnout, což se mi obvykle
nestává. :-) Shlédli jsme celé Pompeje, včetně amfteátrů, místních lázní a náměstí. Velice šokující byly postavy vylité sádrou do dutin v lávě, které byly objeveny při archeologickém výzkumu. O těchto místech jsem slýchával pouze v hodinách dějepisu, a proto jsem byl moc rád,
za tuhle příležitost vidět tato místa na vlastní oči.
Hlavní část formace nám začala ve středu pod taktovkou otce Giovanniho, který nám připravil opravdu skvělý program. Dopoledne jsme trávili přednáškami, tu středeční pro nás připravil otec Rosario. Odpoledne se konaly většinou různé výlety. Otcové rogacionisté (hlavně
otec Rosario) nám představili celé jejich neapolské sídlo, jejich práci, která je opravdu obdivuhodná. Starají se o mladé seminaristy, o děti bez rodin a také o chlapce, kteří svůj život neza čali úplně šťastně a měli problém se zákonem. Podle toho, co jsem viděl, se jejich práce opravdu daří, což je úžasná věc a doufám, že to bude jen a jen směřovat k lepšímu. Den jsme zakončili mší svatou.
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Program následujícího dne byl plně nabitý. Po velmi zajímavé přednášce otce Giovanniho
pro nás byla připravena návštěva kláštera karmelitánek. Klášter byl nedaleko, takže cesta
netrvala dlouho. Sestry žijí v přísné klauzuře, a proto s námi mohly mluvit pouze přes mříže.
O to víc nás všechny setkání s nimi velmi ohromilo. Hlavně jejich krásné duše, permanentní
úsměv na tvářích a to, jak nás s radostí a otevřeným srdcem přivítaly.
Po našem návratu na nás
čekal jak jinak než výborný
oběd a my se všichni s radostí nadlábli. Jenže si málokdo
uvědomil, že nás za chvíli
čeká fotbalový zápas proti
našim kamarádům seminaristům. A zatímco jsme dojídali poslední sousta, oni se
už rozcvičovali. Asi si dovedete představit, jak jsme na tom byli s rychlejším pohybem než je chůze. Potvrdilo se, co jsme
čekali, když jsme asi v páté minutě prohrávali o pět gólů. Naštěstí větší část našeho týmu tvořilo ženské osazenstvo, a právě jejich nadšení nás zachránilo. I když možná to bylo také díky
tomu, že holky na sebe strhly pozornost soupeře a my kluci mohli v klidu útočit na branku.
Nakonec se nám podařilo skóre vyrovnat a mám dojem, že i těsně vyhrát. Zápas byl opravdu
vydařený a společně jsme užili hodně srandy. Nikomu se nic nestalo, takže odpoledne, jaké si
lze jenom přát.
Večer nás ale ještě čekala návštěva institutu Dcer Boží Horlivosti. Po příjezdu do jejich sídla nás bohatě pohostili, někdo jim totiž řekl, že jsme po těžkém sportovním výkonu a sestry
honem chystaly skvělé pohoštění. Potom jsme vyslechli něco o jejich práci, o tom, jak žijí a
dvě sestry nám vyprávěly své misijní svědectví. Seznámili nás se sirotky, o které pečují, a celou
návštěvu zakončila mše svatá v místní kapli.
Pátek znamenal můj velký den. Ráno začal obvyklou přednáškou a potom jsme debatovali
ve skupinkách na téma skutky milosrdenství. Ohnivé debaty ukončilo shrnutí našich vzájemných poznatků a zkušeností v přednáškové síni. Odpoledne přišla ona chvíle, na kterou jsem
se připravoval celou formaci. Čekala nás návštěva známého neapolského kněze. Otec Don
Luigi Merola je slavný po celé Itálii svojí prací. Tento člověk totiž bojuje proti místní mafi. Je
to odvážný člověk, který každým dnem riskuje svůj život, protože o něj místní mafe usiluje.
Proto se s ním pohybuje ochranka, což v nás vyvolalo lehkou nervozitu. Získal od města dům,
zabavený jednomu místnímu mafánskému bossovi, který byl předělán na centrum pro děti.
Ty místo toho aby se toulaly po ulici, u něj vždy najdou pomocnou ruku. Děti se zde vzdělávají a tráví svůj čas účelně. Tím se otec Luigi snaží těmto dětem z ulice ukázat správný směr,
jakým se v životě vydat. Dokonce jej navštěvují děti z mafánských rodin. Dozvěděli jsme se
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přímo od dětí, jak v domě tráví čas, ukázali jim na mapě naši zem a porozhlédli se po celém
domě. Na střeše tohoto domu se nachází kaple, a právě v ní jsem společně s Pavlem a Maruškou měl složit svůj slib. Toto symbolické místo a celá tato událost je pro mne velmi důležitým
milníkem, protože jsem se stal součástí něčeho takového pouze tři roky po svém křtu. Je pro
mne ctí, že mohu patřit mezi společníky a přidat ruku k dílu, které je velmi důležité, zvláště
v této ne příliš křesťansky příznivé době. Slib pro mne byl velkou vzpruhou, ale znamená i odpovědnost. Doufám, že budu moci přispět svou trochou k velkolepému plánu, který nám Bůh
připravil. A také oplatit všem jejich přátelství, a to jakým způsobem mne před dvěma roky přijali mezi sebe, a to s otevřenou náručí.
Po mši svaté jsme se
s místními rozloučili a plni
dojmů se vrátili zpět do
domu rogacionistů, kde na
nás čekala večeře. Byla slíbena pravá neapolská
pizza. Právě Neapol je totiž
kolébkou tohoto výborného jídla, a tak se nikdo
nemohl dočkat, až nám jí
dovezou. Jaká byla? No
samozřejmě skvělá, jak
jinak. Celou dobu se o nás
všichni starali královsky. Jídlo bylo vždy vynikající a místní paní kuchařka zaslouží velkou pochvalu.
V sobotu ráno jsme se vydali opět na cestu do poslední štace, do Florencie. Já byl zase
ve skupince jedoucí vlakem, a jsem rád, protože jsme si cestu užili, ačkoli měl každý své místo
v jiném kupé. Překvapilo mě, že sídlo otců rogacionistů ve Florencii leží také na výborném
místě. Z terasy byl výhled na celé město, na fotbalový stadion, kde trénuje slavná squadra
azzura. Obzvláště v noci byl výhled naprosto okouzlující. Nemohli jsme vynechat celodenní
výlet po místních památkách. Florencie je krásné město plné památek, a každému, kdo tam
ještě nebyl, vřele doporučuji tam jet. Určitě stojí za to shlédnout dóm Santa Maria del Fiore,
místní radnici, baptisterium San Giovanni, přehršel soch v čele se sochou Davida a samozřejmě nemohu vynechat slavný most Ponte Vecchio. Celou dobu nás provázel otec Darek
Moskal, který nám dělal milou společnost. Večer jsme všichni oslavili mší svatou a pomalu se
ukládali ke spánku před cestou domů.
V neděli nás čekal návrat domů. Málokomu se chtělo odjet. Osobně si myslím, že asi vůbec
nikomu. Kvůli porouchanému autu, které stále ještě nebylo opravené, muselo pět dobrovolníků zůstat v Itálii déle, než původně zamýšleli, ale myslím, že jim to zase až tak moc nevadilo.
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Komu by se chtělo opouštět tu krásnou zem a vracet se do našich studených krajů? Na cestu
zpátky nám dělalo doprovod nejlepší rádio Tirol. V doprovodu jódlování z rádia nám cesta
rychle utekla a záhy jsme se loučili v Praze na hlavním nádraží.
Musím poděkovat všem zúčastněným, protože vytvořili skvělou partu. Hlavně otci Giovannimu, za výborný program a příjemný doprovod. A v neposlední řadě všem, kteří nám
nějakým způsobem pomohli zažít tyto krásné chvíle.

Pavel Kutelwascher

Víkend pro skorodospěláky
V pátek 16. března jsme všichni plni očekávání dorazili na faru v Křivsoudově, kde se měl
konat další víkend pro skorodospěláky. Jako hosté dorazili P. Giovanni a P. Herbi z Filipín, se
kterými jsme hráli různé hry, abychom se lépe poznali. Například jsme museli ve dvojicích držet mezi různými částmi těla kus papíru, což mi bohužel moc nešlo. Potom jsme si zahráli fotbálek, nebo třeba ping-pong a šli spát, protože nás čekal náročný den.
V sobotu dopoledne jsme
měli přednášku o tom, že jsme
každý jedinečný a máme být
sami sebou. Byla opravdu zajímavá a rozhodně jsme si z ní
odnesli mnoho důležitých poznatků. Odpoledne jsme procházeli stezku, kde jsme zjišťovali, jaké povolání by se nám
líbilo. Mohli jsme si vyzkoušet
např. novinařinu nebo medicínu. Největší úspěch ale sklidilo stanoviště, kde jsme si ozdobili mufny, které jsme následně
snědli. Večer byla křížová cesta provázena moc hezkou atmosférou. Tu ještě dokreslily lampióny štěstí, které jsme na konci společně vypustili.
V neděli ráno jsme uklidili faru a odebrali se do kostela na mši. A pak už bohužel nastalo
rozloučení a odjezd domů, kam se nikomu nechtělo. Byl to moc vydařený víkend a všichni
jsme si odvezli spoustu zážitků.

Jindřich Javorský
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Arcidiecézní setkání
Dne 31. 3. se uskutečnil Celosvětový den mládeže. Jako každý rok, tak i tento se v sobotu
před květnou nedělí sjela spousta mladých duší na diecézní nebo arcidiecézní setkání ve svých
diecézích. Na programu nechyběly společné katecheze, skupinková témátka, různé volnočasové vyžití či společná závěrečná mše svatá. Tu sloužil na arcidiecézním setkání v Praze otec
arcibiskup Dominik Duka. Zástupci ER CZ se vydali na pražské a královéhradecké setkání
podpořit tyto smysluplné akce. V Hradci Králové představili naši pozvánku na letní akce, při
společném programu ve velkém sále Filharmonie pustili krátké prezentační ER video a
v Praze jsme měli dva stánky, u kterých jsme zodpovídali zvídavé dotazy ohledně našeho
společenství. Dovolila bych si doporučit účast příští rok každému mladému člověku, kterému
už bylo 14 let, je to milé povzbuzení, že v tom nejsme sami.

Marťa Maštálková

Jarmark v Senožatech
15. dubna se v Senožatech uskutečnil jarmark pro děti. Byly pro ně připraveny různé hry a
zábavné soutěže. Děti si mohly vyrobit papírovou ovečku, vyzkoušet opičí dráhu nebo se poprat se skládáním hlavolamů. Za splnění těchto úkolů sbíraly žetonky, které na konci vyměnily
za pěkné ceny. Jarmark byl velice vydařený a všichni si ho užili.

Dorotka Klepetková

Formační víkend
Tento formační víkend pro mladé členy ER proběhl koncem dubna v centru ER v Křivsoudově. Pro tento víkend bylo připraveno téma s obzvláště zajímavou pointou a významem,
a to: Volba toho „pravého“. Samotný název je, dalo by se říci, obtěžkán velkou váhou význam nosti do budoucna každého mladého člověka (věřícího zvláště), vzbuzuje respekt a možná by
se nabízela i myšlenka, že vše má jediný účel. Určitě je to důležité téma, které by se ale mělo
brát s určitým nadhledem a nadsázkou, a právě proto je efektivní toto téma řešit v kolektivu,
vyslechnout názor druhých prostřednictvím společného zážitku.
Já osobně jsem se formačního víkendu a vůbec nějaké erácké akce zúčastnil poprvé. Jako
mými kamarády pozvaný účastník jsem prakticky šel do neznámého kolektivu, a tím pádem
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na mě čekalo jen překvapení. Na tuto akci přijela početná skupina mladých lidí poměrně v širokém věkovém rozpětí. Hned jsem si mezi nimi našel kamarády a z celého kolektivu sálala
příjemná nálada, tudíž bylo jasné, že o dobrou atmosféru během celého víkendu bude postaráno.
Vše začalo večerním příjezdem
všech zúčastněných a následně
společnou večeří. Po večeři
proběhlo seznamování zábavnou
formou ve stylu poznat toho
druhého, že se člověk představoval jako jiná osoba, o které
se zrovna něco dověděl (dva lidé
co se seznámili, si vlastně prohodili identitu a představovali se
jako ten druhý místo sebe). Myslím si, že se potvrdilo, jak člověk
je schopen poslouchat a zajímat se o toho druhého. Někdy se totiž člověk soustředí na sebe,
aby zaujal, než opravdu na to, kdo je zač ten druhý. No a pak se začala luštit tajenka onoho kýženého tématu :-). Každý by čekal nějaké idilické vypravování, sdílení zážitků ve snaze si přibarvit co s největší dávkou optimismu svou očekávanou budoucnost, či dozvědět se, jak je vše
krásné, přesvědčit se, že jsem na tom dobře, jen tomu jít naproti atd. atd. Realita byla ovšem
jiná, a to musím řici zpětně, byla hodně efektivní. Anička Zahálková přišla na nás s dokumentem, který barvitě líčil osudy různých lidí, kteří „marně“ hledají „toho pravého“ a v podstatě si jaksi „libují“ ve svých smutcích a problémech. Vše bylo v takovém deprimujícím podtextu, který trošku rozehnal růžové fantazie. Myslím si, že to člověku dá teprve impulz – neřešit sebe, své problémy, ale hledat to, co umím, co mohu nabídnout a v čem mám pokračovat a
vytrvat, než alibisticky hledat důvody, proč se vlastně nemám snažit (aby „ten pravý“ nebyl
ten slavný Godot). Tato milosrdně uštědřená facka v DVD
formátu nám dala popud k zajímavým a efektivním diskuzím,
čili účel splněn.
Další den byl pozván P. Martin Sklenář. Připravil si pro nás
přednášku na ono zvolené téma
s velice působivým a osobním
výkladem. Občas jsme se dozvěděli i zajímavé možnosti řešení
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v partnerských konfiktech, které by člověk normálně řešil „mirkodušínovským“ stylem
„správného a slušně vychovaného křesťana,“ a přitom by se minul s opravdovým vyřešením
problému. Dále jsme byli rozděleni do skupinek, kde jsme si jednotlivé problémy a témata
měli rozebrat a porovnat je se svými názory a zkušenostmi. Sám hodnotím tuto komunikaci
za velmi přínosnou, protože konfrontací vrstevníků si člověk teprve najde zpětnou odezvu
na svoje dlouhodobé otázky. Po výborném italském obědě (od Stefana tuším, že to bylo)
jsme se šli vyvětrat na výlet do Růžkových Lhotic (skloňuju-li to správně), kde jsme měli prohlídku zámku se sympatickým projevem paní průvodkyně. Na doporučení místních domorodců jsme zašli do místní hospůdky na malé občerstvení :-). Po nedělní mši svaté jsme se
opět rozjeli do svých domovů (kolejí). Sám za sebe hodnotím tuto akci za pozitivně přínosnou, že jsem se nejenom obohatil novými zážitky (s akcí ER), ale poznal jsem i nové příjemné lidi.

Marek Fajstavr
Z formačního menu – recept od Stefana:
ČOKOLÁDOVÝ SALÁM
Složení: 300 g sušenek, 100 g cukru, 200 g másla, 2 vejce, 100 g hořkého kakaového prášku, 4 lžíce rumu, práškový cukr, džbán pistácií.
Postup: Nechte rozpustit máslo v malém hrnci
a poté jej rozmíchejte s cukrem až do získání krémové směsi. Přidejte vejce, rum a předem prosáté
kakao.
Rozdrťte sušenky a přidejte je ke směsi.
Připravenou směs rozložte na list staniolu.
Zpracujte směs rukama, dokud nezískáte tvar
podobný salámu. Zabalte jej do staniolu a uzavřete na obou koncích.
Nechte vše zchladit na 4 hodiny v mrazničce.
Po zpevnění nakrájejte na plátky, posypte práškovým cukrem a podávejte na talíři s trochou medu s pistáciemi „Tipiko“.
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Tam-tam
Stále probíhají ER Skupinky v Praze či na Vysočině. Každý první čtvrtek se sejde me u některého z hostitelů. Pomodlíme breviář a rozebereme jedno ze čtení na daný
týden, až přejdeme do volné diskuse a debat :-) Všichni jste srdečně zváni!
V prosinci proběhlo setkání vedení v Centru ER. Soustředili jsme se hlavně
na nadcházející akce: prezentace v kostelích a školách a lednový ples. Vydatná příprava se osvědčila. Ples měl rekordní účast. Prezentovali jsme v Praze i na Vysočině
ve více než 25 kostelích, školách či společenstvích. Děkujeme moc všem, kteří se
podíleli na přípravách či prezentacích. Představili jsme ERU a zvali mladé na naše
letní akce. Jaký mají pozvaní zážitek z Meetingu či Teen ER meetingu se dočtete
v daším čísle :-)
Během březnové formace v Itálii obnovil slib společníka Pavel Zemek, novými
společníky se stali Maruška Jeřábková a Pavel Kutelwascher. Gratulujeme!
V dubnu se konala další Famiglia del Rogate, duchovní obnova pro manžele. Přijelo
několik rodin, přednášku vedl P. Jan Balík. Těšíme se na další.
28. 7. se narodil Janče a Vojtovi malý Kryštof Annibal Maštálka. Gratulujeme a přejeme všechno nejlepší a Boží požehnání.

Milí přátelé,
končí můj viceprezidentský mandát, a tak mi dovolte Vám všem poděkovat za všechna setkání a spolupráci. Byl to úžasný čas. Novému prezidiu přeji spoustu odhodlání a radost
z jejich práce a hodně Božího požehnání!

Martina Pokorná
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