
Milí přátelé,

v roce 2013 bude mezinárodní E# slavit své „kulatiny“ – 25 let 
od té doby, co ji otec Gaetano Lo Russo založil. Vyvrcholením oslav 
bude E# Youth Festival, o němž se dočtete dále. Mimo to s sebou 
nový rok přináší poselství Benedikta XVI., který jej vyhlásil jako 
„Rokem víry“ (říjen 2012–listopad 2013). „Jedině skrze víru roste 
víra,“ říká papež. Věřit ale nemáme slepě, právě naopak – máme se 
zajímat o to, čemu věříme a neustále blíže svou víru i nauku církve 
poznávat a studovat ji. Papež nás mladé neustále vyzývá a prosí, 
abychom studovali katechismus a svou víru. I tento rok je tedy 
příležitostí pro každého z nás zapracovat na své víře – prohloubit ji, 
upevnit a zakotvit tak plně v Kristu. Způsobů, jak prožít rok víry, je 
jistě mnoho, tato výzva se ale týká každého z nás. Přijmeme ji?

S přáním všeho dobrého v roce 2013

ERA CZ

číslo 33 • A. D. 2012



Faminglia del Rogate

     V sobotu 14. dubna 2012 se opět uskutečnila naše oblíbená mini-duchovní obnova pro 
manžele. Toto setkání přijali manželé Novákovi. Povídali na téma: Rodina, společenství života 
a lásky. Vycházeli z Teologie těla od Jana Pavla II. Na začátku jsme si řekli, co je to křesťanské 
manželství, že je to společenství muže a ženy stvořené od Boha. Láska má být sebedarující. 
Manželská láska je ikonou Nejsvětější trojice. Dále jsme probírali v první části:

• co bylo na počátku, 
• prvotní hřích a jeho důsledky, 
• vykoupení srdce, 
• vzkříšení těla (naučit se milovat a být milován), 
• povolání k lásce (láska je základní a přirozené povolání každého člověka), 
• křesťanské manželství (milovat jako Bůh), 
• milovat jako miluje Bůh (láska je svobodná, bezvýhradná, věrná, plodná), 
• krize v manželství (utrpení a krize jsou potřebné – láska skutečně dozrává),
• sexualita jako řeč těla (tělo má schopnost nejhlubší pravdy našeho srdce, dokáže ale 

také lhát),
• láska a plodnost (má význam spojivý a plodivý a jejich nerozlučné spojení),
• věrnost Božímu plánu
• odpovědné rodičovství (dávat život, společně hledat správnou velikost rodiny),
• účel nesvětí prostředky (zdrženlivost v plodných dnech, antikoncepce manipuluje 

se sexualitou),
• úcta k počatému životu (od oplozeného vajíčka),
• potrat,
• antikoncepce,
• přirozené plánování rodičovství – PPR (plánování a předcházení těhotenství),
• léčba neplodnosti,
• umělé oplodnění,
• dítě jako dar od Boha (právo na dítě neexistuje, dítě je dar).

V druhé části jsme dostali otázky, o kterých jsme si jako manželé povídali, a byl prostor na 
dotazy. Tentokrát toto setkání bylo slabší – mohli přijet pouze čtyři manželské páry. Manželé 
Novákovi mě zaujali už jen tím, že mají 6 dětí. Měli s  sebou půlroční dvojčata a šestiletou 
Klárku. Setkání s takovými lidmi je velmi obohacující.

Ještě bych chtěla připojit něco málo o předchozím setkání, které se uskutečnilo v neděli 
9.  října 2011. Tentokrát toto pozvání přijal lektor a terapeut v  oblasti manželského a 
rodičovského poradenství Jan Čapek, který celé setkání vedl. Jeho přednáška zněla: Škola 
lásky v rodině (podle Jiřiny Prekopové).
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Jeho vize je bezvýhradná láska: „nejpodstatnější usměrňovací síla v životním stylu rodiny. 
Má být používána mezi otcem a matkou, mezi rodiči a dětmi. Bezvýhradnost znamená, že 
lásku musíme žít i navzdory všem výhradám, které lásku kazí a rozbolestňují.

„Smyslem kurzu je naučit se zvládat kon-ikty, aby se bezvýhradná láska zase rozproudila. 
Týká se to všech vztahů uvnitř rodiny. Pak se bude dařit manželskému soužití i výchově dětí. 
Radost a nadšení, vyplývající v bezvýhradné lásky, jsou nejlepší síly otevírající bránu k osobní 
svobodě.“

    Postupovali jsme zhruba v těchto bodech:
• nový životní styl,
• předcházení zbytečným kon-iktům,
• dobře uspořádaná rodina a špatně uspořádaná rodina,
• nedůsledná výchova (jedovaté nálady, afekty, hádky),
• důsledná výchova (jednotnost obou rodičů, sjednocení na zacházení s pravidly),
• emoční konfrontace (konfrontace = střetnutí názorů) – vychovávat má láska ne 

strach,
• rodinné konstalace.

Ze svého pohledu musím říct, že toto setkání bylo velmi přínosné, ale také náročné. Jak 
nám pan Čapek ukázal, že co jste si mysleli, že děláte dobře, ve skutečnosti to může být 
špatné. Zjistili jsme, že v  podstatě všichni děláme nějaké výchovné chyby, které máme 
hluboko zakořeněné a předávané z generace na generaci. 

Eva Zahálková

Teen ERA Meeting

V neděli 22. 7. 2012 začalo naše dobrodružství. Ve 22.30 hodin jsme měli sraz v Ledči nad 
Sázavou, kde jsme s velkým napětím již očekávali autobus z Prahy, který přivezl část naší 
posádky v čele s vedoucí Martinkou Maštálkovou. Když jsme se rozloučili s rodiči a dostali 
jsme křížek na čelo, požehnal nám hromadně otec P. Jan Bárta a konečně jsme se vydali na 
cestu směr Chorvatsko – Veli Lošinj, což byl náš cíl. Cestou jsme se zastavili v Záhřebu 
v  hlavním městě Chorvatska, kde jsme si prohlédli některé pamětihodnosti. Cestou 
autobusem jsme nelenili, probíhaly kurzy chorvatštiny, maďarštiny a polštiny, to abychom byli 
připraveni na naše polské a maďarské kamarády. Na místo jsme dorazili okolo 17. hodiny. 
Vybalili jsme si a šli jsme se na půl hoďky podívat k moři. Potom následovala večeře a po 
večeři jsme se všichni připravovali na mezinárodní mši. S Maďary a Poláky jsme druhý den 
vytvářeli intergrupy a večer jsme se doseznámili při diskotéce. 
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Den začínal ranní modlitbou, 
snídaní a potom následovali 
skupinky, ve kterých jsme 
debatovali o různých tématech. 
Každé odpoledne bylo jiné. 
Jednou byly workshopy, pak 
zase hra po městě, ale nechybělo 
ani koupání v moři. K zábavě 
patřilo i mezinárodní utkání ve 
fotbale. Ve čtvrtek odpoledne 
jsme se vydali na cestu do 
malebného a přímořského 

městečka Cres. Společně jsme si 
ho prošli a pak jsme měli hodinový rozchod. Večer jsme se všichni sešli v kostele a měli jsme 
společnou adoraci. V pátek jsme Meeting zakončili mezinárodní mší svatou a tečkou za naším 
ÚŽASNÝM pobytem v Chorvatsku byla suprová diskotéka! Kromě veselé zábavy, výborného 
jídla a čistého moře jsme každý den byli přítomni mše svaté, kterou nám sloužil náš milý otec 
Tadeáš.

Meeting byl SUPER! :D Krásné, nezapomenutelné zážitky jen díky Vám ;)

Barbora Prokůpková

ERA meeting 2012 „Kde je pravda?“

Benátky – Marina di Massa – Pisa a Lucca – Florencie
Hned, jak se na jaře objeví první sluneční paprsky, je třeba začít plánovat dovolenou, 

říkám já. Po té studené zimě by to chtělo někam na jih... A taky najít někoho, s kým jet... No 
nevadí, pomůže nějaká pěkná webová stránka, jako ostatně už tolikrát... E1... jestlipak to 
není nějaká sekta... katolíci prý, no tak to by snad šlo. 

Odjezd z Prahy... no jo, ale jak já jen ten autobus tady v tom babylóně najdu? Davy lidí a 
ještě víc kufrů...  Že by támhleten žlutý? Ještě se radši zeptám... a je to on! Až pojedete na 
zájezd autobusem, určitě si zaberte zadní pětku. Sedadla se nedají totiž vůbec sklopit a taky 
nemáte ani moc místa na nohy, ovšem zas můžete vyřvávat celou noc, protože stejně 
neusnete. 

Byl nás tedy plný a autobus a ještě asi dvě osobní auta. Co se nenaložilo v Praze, doložilo 
se v  Ledči. Přece nepojedeme s  prázdnou. Díky skvělým řidičům jsme do rána byli 
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v Benátkách. Do centra jsme se dopravili nějakou 
lodí, snad to byl parník či co... Jak jinak bychom 
tam taky jeli, když celé Benátky leží na osmnácti 
ostrovech. Ale moc hezké město to je, jen co je 
pravda. Lidí všude jako na Václaváku a teplo, že 
by psa nevyhnal. Nebo je to přísloví jinak? Teď 
teda na mou duši nevím. Prý tam ty kanály 
hodně smrdí, ale to musela být nějaká pomluva. 
My jsme tam viděli jen občas nějakou láhev od 
Coca-coly nebo papírový kapesník. Ale ten se 
přece rozloží, tak o co jde? Vystáli jsme si frontu 
do chrámu sv. Marka a vyfotili Dóžecí palác. 
Prošli se po Ponte di Rialto, viděli Canal Grande 
a mávali na gondoly. Ostatní toho prošli možná 
ještě víc, ale my už jsme šli radši na zmrzlinu, dali 
si první italskou pizzu a taky utratili pár euro za 
nějaký ten souvenir. 

Do Marina di Massa jsme dojeli už dost po 
půlnoci. Trochu se to na těch italských dálnicích 
zdramatizovalo. Aspoň jsme měli možnost zjistit, 
jaké máme v  autobuse skvělé lidi, úplné hrdiny. Ačkoliv zachránit se jim toho motorkáře 
nepodařilo. 

Po příjezdu jsme hned měli tu čest seznámit se s  TORRE, Ivanem, italskými kamarády, 
Magdou a jedenácti závity, které jsme od té doby šlapali ještě několikrát. Když opadlo první 
nadšení a po první mši sv. a promluvě o. Martina Sklenáře, jsme si řekli, že to teda s  těmi 
tureckými záchody vydržíme. Mimoděk jsme pochopili, že už je nejspíš čas začít pečovat taky 
o tu naši dušičku. První den měl přednášku o. Gaetano, která pokračovala krátkým 
zamyšlením o. Martina nad evangeliem Marnotratný syn a kající pobožností.  Nejsme i my 
někdy tak spravedliví jako ten starší syn, že odmítáme odpustit? 

Během dalších dnů jsme se v dopoledním programu zamýšleli nad tématy: Pochybnost a 
strach – z Boží vůle, z toho, co po mně Bůh chce, co ode mě čeká; Hledání (pravdy o sobě) a 
rozlišování – co mě v  mém dosavadním životě nejvíce ovlivnilo? Jak se zachovám, když mi 
někdo něco vytkne? Rozhodnutí (odpověď) spojené s pochybností, která mě utvrzuje v tom, 
že jsem se rozhodl dobře. Ve skupinkách jsme vše dokonale prodebatovali a závěry přednesli 
ostatním. Odpoledne byl čas na koupání, výlety a další radovánky, které nám krásné prostředí 
přímořského letoviska nabízelo. K večeru pak jsme se rozdělili do intergroup a spolu s našimi 
italskými kamarády hráli beach volleyball, petanque, šermovali, chodili po laně nebo se učili 
italsky.  

Ve středu jsme jeli na výlet do Pisy a Luccy. Šikmou věž jsme vyfotili ze všech možných i 
nemožných stran, prohlédli si katedrálu s  baptisteriem a pokračovali dál do krásného 
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historického města Luccy. Torru jsme 
nakonec opouštěli o den dřív. Jisté je jedno, 
něco se jim nelíbilo. Jestli s  hydrantem se 
něco stalo nebo někdo vlezl do bazénu, 
možná brána byla nějak zamčená... to teda 
opravdu nevím. Tak jsme se rozloučili 
s  italskými kamarády a do Florencie odjeli 
už v pátek.
Z  tohoto překrásného města si pamatuji to, 
jak jsme zoufale hledali proslulého Davida. 

Šli jsme za originálem, ale nakonec nám 
přece jen stačila replika u Paláce Vecchio. Taky pizza byla výborná a zmrzlina největší, jakou 
jsem kdy viděla. V  katedrále Santa Maria del Fiore nás nenechali mít mši svatou.  Nejspíš 
proto, že bychom jim narušili to jejich magické Silentio per favore. Tak jsme hledali jiný 
kostel. Ovšem stavba to byla nádherná. Na Ponte Vecchio jsme vyfotili západ slunce, sebe a 
západ slunce, ostatní a západ slunce, Palác Pi2y a západ slunce, řeku Arno a západ slunce, 
kytaristu a západ slunce a další. Před odjezdem jsme si dali Sangriu nebo pivo a kafe... to se 
nám to pak v autobuse vesele nocovalo.         

A ještě něco se vám na zadní pětce v zájezdovém autobuse může stát – najdete kamarády 
možná na celý život... a s Erou vám to hrozí dvojnásob! Tak nevím, jestli příští rok zase jet... 
nebo nejet? 

Lída Poláková

Teen víkend

Po ubytování a dobré večeři jsme se rozdělili do skupin. Hlavní vedoucí hledal mapaře, aby 
nám řekl, kde jsou části mapy na ostrov Tierru Prometidu. Každá skupina měla najít jeden díl 
mapy. To se všem skupinám povedlo. Před spaním jsme se pomodlili  a poděkovali  Bohu za 
úspěšný den.

Druhý den ráno nás čekalo překvapení. Nejenže bylo zataženo, ale ještě nám naši 
nepřátelé udělali díru do lodi, kterou nám uplavaly všechny zásoby jídla. Na jídlo jsme si 
museli vydělat poctivou prací. Za vydělané peníze jsme nakoupily zásoby na cestu. Čekala nás 
dlouhá a namáhavá cesta na ostrov Tierru Prometidu. Při prozkoumávání ostrova jsme zažili 
nejedno dobrodružství. Stříleli jsme ze vzduchovky, překonávali bažinu, brodily se vodou a 
skákali v pytlích. Po prozkoumání ostrova jsme si upekli buřty. Po návratu na faru nás napadli 
zlí duchové. Ovšem! Bitvu jsme vyhráli a poklad, který střežili, jsme si poctivě rozdělili. Pak 
už jsme se jen pomodlili a šli spát, na nic jiného už jsme neměli sílu.
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V neděli ráno, po snídani, jsme šli společně na mši svatou. Po mši svaté nás čekalo setkání 
s rodiči a odjezd domů. Zase někdy AHOJ ;-)   Honza.

Honzík Och

Teen víkend v září

Tento víkend se mi mooooc líbil. Nejvíc se mi líbila bojovka, kterou jsme podnikli v noci 
hned po scénkách. Naše skupina měla sv. Františka. Pyšný a nafoukaný sv. František byl Kája a 
hodný byl Honza ( Johny). Já byla Papež, Klaudie byla jakoby moje dcera, Markétka byla 
chudák, Magda byla taky chudák a Maruška 
byla sv. Klára.

Naši vedoucí byli super. Potom se 
Adélka koukla z okna a viděla tam duchy a 
jiné příšery a řekla nám, ať se podíváme 
z  okna, že tam někdo je. A oni říkali: 
„Znesvětili jste náš oheň a naše území,“ a že 
chtějí bojovat. Tak jsme se šli teple 
obléknout a šli jsme na to pole, kde jsme se 
měli sejít, a udělali jsme si papírové koule.

Jako poklad jsme dostali koš plný 
sladkostí. Ještě než jsme dobyli to území, tak 
já s  A. a s mojí sestrou jsme se vydaly zezadu, aby nás nikdo nespatřil. Chtěly jsme to 
prozkoumat, ale Dominik ještě s někým nás viděli a říkali, ať si jdeme dobýt životy a že jsme 
tam neměly co dělat. A. se jich ptala, jako proč se máme jít dobýt, a oni řekli, že zabíjejí 
pohledem. A A. říkala, že to není férové, a oni říkali, že si kdyžtak dojdou za Marťou.

V neděli ráno jsme šli do kostela a pak domů; tento víkend byl opravdu skvělý a moc se mi 
to líbilo.

Terka B.

Teen víkend s příchutí nostalgie

A máme to zase tady! Pátek a s  ním také tradiční pobíhání z  jednoho místa na druhé 
s mobilem na uchu. Maminku vůbec nevnímám, ještě musím vytisknout poslední podklady, 
dobalit kostýmy, dořešit odvozy, doladit témátko, zkontrolovat poslední detaily a HLAVNĚ 
být neustále na příjmu. Takže všechno, jak se sluší a patří na poslední hodiny před začátkem 
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dalšího Teen E1 víkendu. „Tatí, můžu si prosím vzít na víkend auto?“ „Jasný.“ Moji rodiče 
jsou ti nejtrpělivější a nejochotnější lidi, které znám. Bez jejich všudypřítomné lásky a 
podpory bych to rovnou mohla zabalit. Kéž bych jednou mohla takové zázemí poskytnout 
svým dětem. 

Na faru přijíždíme celkem včas, abychom stihli místo činu připravit na nával 60 lidí. 
Hrajeme si na stěhováky, designéry, uklízeče, kuchaře, pokladníky, ale hlavně na námořníky! 
„Holky, už fakt vyražte s  těma provázkama, ať to stihnete zpátky do půli.“ Vysílám první 
skupinku ven z fary. „Sí, vždyť už jedem.“ „Kde máš převlek?“ prudím již tradičně při setkání 
moje milé animátory. „Hned to bude, Martinko!“ trpělivě tolerují moje neodbytné instrukce. 
„Šup, šup, už běžte nahoru a rozdělte se do skupinek podle věku, víte jak?“ Jedni kývají a snaží 
se zpaci4kovat svoje děti, druzí se snaží zakamu-ovat, že si to nepamatují, a na můj důsledný 
pohled klopí hlavu. Obdivuju jejich pokoru. Všichni během několika minut mizí nahoře 
s prázdnými cedulkami na jména. Jsou prostě skvělí. Za minutu se přede mnou objeví grupa 
„skorodospěláků“: „Co máme dělat?“ Dostávají mě svou ochotou a nadšením do čerstvě 
nabytých strašicích rolí. Musím se smát, jinak to nejde, zkrátka mi dělají radost. „Rychle do 
sak, kluci, a…“ Zběžně vysvětluji, jak se situace bude vyvíjet. 

Víkend se rozbíhá a všechno jde víceméně podle plánu. Jen předpověď počasí hlásí déšť. 
„Pane, prosím, nějak to zařiď.“ Páteční večer proběhne bez jediné kapky deště. Super! Stejně 
tak neprší ani v sobotu dopoledne. Pořádný slejvák začíná po obědě, kdy jsme všichni vevnitř 
na duchovní program. „Jak to uděláme, když bude takhle lejt na odpolední hru? Vždyť máme 
být až do večera venku!“, honí se mi chvilku hlavou, ale snažím se důvěřovat. Po hodince 
končí témátko a já koukám ven. Ani mi tolik nevadí rozbitý tekoucí záchod, který musím řešit, 
protože venku je nádherný sluníčko a pár obláčků. NEUVĚŘITELNÉ. „Díky, díky, díky!“ 
Chce se mi křičet a zpívat, když čekám na další skupinku na svém stanovišti při odpolední hře. 
Požehnání od Hospodina je ten nejlepší dárek. Vím, že je tam s námi.

Počasí zůstává hezké a my se úspěšně dobereme až konce večerní bojovky. Ještě zvu 
externí strašidla, aby šla s námi na chvilku na faru. Tam už se rozděluje dobytý poklad a šup na 
závěrečnou večerní modlitbu. Víkend se obešel bez zranění. „Děkujeme za hezké počasí, a že 
se nikomu nic nestalo,“ modlí se většina dětí. Neřekla bych to líp. „Pane Bože, děkujeme Ti, že 
tahle chaloupka ještě existuje.“ Vím, že je tam s námi a že nám fandí. Štěstím se mi hrnou slzy 
do očí.

Naše úžasné děti jdou spát a my se scházíme dole na posledním domlouvání. Říkám si, 
proč mám takový divný pocit v  břiše, když už je to skoro za námi, a to úspěšně. Proč mám 
v krku takové sevření? Rozhlížím se po kuchyni a vidím utahané lidi. A co ten pocit? Mnozí 
přijeli, i když jim nebylo dobře. Mohli by se tvářit nevrle, naštvaně a ublíženě. Moji nejmilejší 
unavení animátoři se ale usmívají. Jsou prostě nejlepší! Už vím. Vždyť na mě jde stesk. Je to 
můj poslední víkend v roli Národního vedoucího Teen E1. 

Když jsem v  roce 2008 brala tuhle funkci, na teen víkendy jezdilo kolem 15 dětí, Teen 
Meeting se nekonal. A stejně jsem byla fakt vyděšená, nečekala jsem to a netušila jsem, jak to 
můžu zvládnout. A sama bych taky nic nezvládla. Ale Pán mi dal dostatek milostí, mimořádné 
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rodiče a do cesty mi poslal Markétku, která byla moje pravá ruka, a taky spoustu dalších 
skvělých animátorů a dětí, které mě mnohému naučily. Nezbývá mi nic jiného než děkovat za 
tu příležitost. Rozhlížím se znova po místnosti. Naprostou většinu animátorů jsem viděla 
v  Křivsoudově vyrůstat. Viděla jsem je poprvé strašit. Byla jsem u toho, když se z  nich stali 
skvělí animátoři. Je krásné pozorovat, že nezakopávají svoje hřivny do země, ale že je rozdávají 
s úsměvem dál. Jsem na ně pyšná. Chtěla bych, aby věděli, že si jich vážím a mám je opravdu 
hodně ráda. Mému nástupci Jindrovi vyprošuji Boží požehnání, zřetelné vanutí Ducha 
svatého, hodně sil a nadšení. Ačkoliv vím, že pro mě má Pán připravenou zase další cestu, 
bude mi to přeci jenom po těch čtyřech letech trochu chybět. DÍKY VŠEM! 

Marťa Maštálková

Můj první báječný víkend v Křivsoudově

Byla jsem poprvé na Teen E1 meetingu ve Veli Lošinj. Moc se mi tam líbilo ne jen moře, 
ale i lidi! Když jsem dostala pozvánku na E1 víkend, ani jsem neváhala a přihlásila jsem se! 

Pátek 2. listopadu 2012

Jela jsem moc dlouho autobusem. 
Takže jsem byla docela unavená, ale 
když vidíte ty lidi hned máte více 
energie. Když jsme se sešli všichni, tak 
jsme měli večeři. Po večeři jsme se 
poznávali přes různé hry. Po hrách 
jsme se dívali na 4lm, který se 
jmenoval „To Save a  Life“ (Zachránit 
život). Měl hezké myšlenky. A po 
4lmu jsme skočili do spacáků a rychle 
usnuli. 

Sobota 3. listopadu 2012
Ráno v 8 hodin nás vzbudil budíček. Po budíčku jsme měli ranní modlitbu a po modlitbě 

jsme utíkali na snídani. Pak jsme měli zábavné povídaní s  P. Jendou Balíkem. Téma bylo 
sexuální pověry. Potom nás rozdělili do čtyř skupin a měli jsme vyrábět fotoromány. Moc mě 
to bavilo a byla to velká legrace! Na vyrábění jsme měli čas až do večeře. No a po večeři jsme 
se dívali na ty fotoromány. Byla také mše svatá, na kterou jsem se moc těšila. Hráli jsme různé 
hry až do večera a to jsme se moc bavili. Večer jsme měli volno. A to už to pomalu začalo vše 
končit.

Neděle 4. listopadu 2012
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To už se uklízelo na faře a šli jsme do kostela na mši svatou. A po mši už jeli kamarádi se 
svými rodiči domů. Bylo jasné, že se nikomu moc domu nechtělo. Já ráda jezdím na ERU. 
Poznáváme skvělé lidi a nejen to, ale poznáváme sami sebe. Chci říct, že to tam bylo prostě 
SUPER!

Barbora Maštalířová

Báseň

Barča Maštalířová

IPI 16.–18.11.

Možná by tento článek měl psát někdo, pro koho IPI byla cesta ještě o tisíc kilometrů delší 
:-) přes Košice do Prahy až do Padovy... ano! Letošního mezinárodního setkání E1 vedení 
se zúčastnili poprvé i zástupci Slovenska, IštvánTakács a Peter Što4ra. 

IPI je mezinárodní setkání vedení E1, které se koná dvakrát do roka. Letošní podzimní 
setkání se uskutečnilo v Padově a bylo opravdu plodné. Zástupci Summer campu, Meetingu 
i  Teen E1 meetingu z Itálie, Slovenska a Čech diskutovali o plánovaných akcích příštího 
léta.

Všichni jsme byli napnuti, jakou má který národ představu o tom, jak by měly akce léta 
2013 vypadat. Zástupci E1 z různých částí Itálie přijeli v sobotu dopoledne. Po modlitbě a 
krátkém přivítání Gaetano představil svou vizi práce E1 a rozšíření její působnosti 
o  mezinárodní spolupráci s  domy, které se starají o mladé v  těžké životní situaci v  různých 
státech. Následně jsme se věnovali tématům očekávaného léta...

...Co kdyby se sešli všichni rogacionisti najednou... a co poznat i ostatní mladé z E1, kteří 
jezdí i na jiné akce?

Jmenuji se Barbora, je mi jen pár let.
Když slyším slovo E1, tak rozbuším se hned.
Když jedu autobusem a řidič šíleně řídí,
já už se těším na ty príma lidi.
Hrajeme hry všechny možný, 
jen kámoš řekne, no tak pohni.
A nemarním svůj čas, na víkend už jedu zas.

Ježíš nás má rád, je to náš kamarád.
Já vůbec se nebojím a slovník si zlepším.
E1 je nejlepší a já jsem upřímná. 
Tak přijeď na víkend a přesvědčíš se sám.
Eru mějte rádi a buďte kamarádi. 
A potěší to nás a víkend bude určo zas.
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Příští rok slaví E1 výročí krásných 25 let od svého založení Gaetenem Lo Russo. Nabízí 
se velká příležitost oslavit toto čtvrtstoletí. Oslava bude mít v  sobě ducha E1 meetingu a 
zároveň se obohatí o další rogacionistické přátele. Jednání bylo vydatné, se siestou, 
cappuccinem, hodinovou prohlídkou Padovy až opět diskutováním do večerních hodin, a tak 
před námi se rýsuje E1 Youth Festival 2013!

Zastihla jsem Ištvána na Facebooku: „Ištvánku, mohl bys krátce shrnout své první IPI?“ 
„Tesime sa ze sme sa stretli a dohodli sme sa. Stretnutie bolo velmi uzasne a skvele. Padova je 
skvele mesto. A dakujeme hlavne Cehom za uzastnu cestu.“

Díky všem zúčastněným, byl to báječný víkend!

Martina Pokorná

Vánoční formační víkend

Tradičně jsme se sjeli, abychom se ztišili a oslavili E1 Vánoce. V pátek večer k  nám 
přijela vítaná návštěva, a to P. Tiziano, rogacionista, který byl 14 let na misiích v Africe, 5 let 
také pobýval na Slovensku, odkud nás často do našeho Centra jezdil navštěvovat. Bylo to moc 
super setkání! Večer nám při besedě prozradil něco o sobě a o misiích, které byly, podle jeho 
slov, jeho nejkrásnější část života. Musel ale odejít zpátky do Evropy, protože v Rwandě začala 
genocida… Od té doby se tam již nevrátil. Byla to opravdu rychlá návštěva, v  sobotu 
dopoledne už mu letělo letadlo do Říma. Byli jsme ale strašně rádi, že nás navštívil! 

V  sobotu jsme začali breviářem, po snídani 
jsme si poslechli přednášku na téma „Láska ve 
škvíře“ od P.  Sandtnera. Všichni jsme si na 
začátku přednášky namalovali křídou na zem 
kruh. Když jsme si do něj stoupli, měli jsme 
v tichu přemýšlet o našich přátelích, lidech, které 
moc nemáme rádi a o tom, jak se připravujeme na 
Vánoce. Následně jsme pak měli s někým navázat 
oční kontakt a s  ním vejít ze svého kruhu, 
sednout si a probrat, proč jsme přijeli na formační 
víkend a co od něj očekáváme. Po přednášce 
následovalo silentium, kde jsme se měli zamýšlet 
nad otázkami typu: otevřel jsem se druhým ve 
všech oblastech, ve kterých jsem chtěl, nebo je 
nějaká oblast, kterou bych ještě rád otevřel? Chci, 
aby Bůh byl? Zaměřuji se spíš na vztah Bůh – člověk 
nebo na vztah člověk – člověk? Otec říkal, že hodně lidí se zaměřuje na vtah k  Bohu, ale 
s vlastním sousedem si nemůže přijít na jméno. Řekl, že v tomto případě nemá člověk ponětí, 
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kdo Bůh je, když neotevře srdce těm, se kterými má problémy. Po silentiu jsme ve skupinkách 
debatovali o myšlenkách z  přednášky. Po obědě jsme měli prostor na povídání, bylo to 
všechno v  takové pohodičce. Ve dvě hodiny jsme s  P.  Zdislavem slavili mši svatou. Ve čtyři 
následovala část programu nazvaná „Čaj o čtvrté aneb čokomedopohoda.“ Rozehřáli jsme 
čokoládu a med a namáčeli do ní jablka a piškoty. To byla mňamka :-). Někteří přesycení se šli 
projít do vánočního Křivsoudova, kde u jesliček na náměstí zpívali koledy a koulovali se hlava 
nehlava :-). V  půl sedmé jsme zasedli ke slavnostní E1 Štědrovečerní večeři a pak už nás 
čekala nadílka pod stromečkem.  Večer se hrála Partička, což byla hrozná bžunda, hrálo se 
také na kytaru, prostě jsme si užívali klidu v kruhu přátel. 

Díky moc za přípravu a organizaci Aničce! Díky také všem, kdo přijeli a utvořili tak hezké 
přátelské prostředí! 

Radka Musilová alias Šumír

Tam-tam

• V  říjnu vypršelo druhé období prezidentského mandátu Vojtovi Maštálkovi a bylo 
zvoleno nové vedení E1 Česká republika. Prezidentem byla zvolena Radka 
Musilová, viceprezidentem Martina Maštálková a ekonomem Tomáš Sommer – 
vyprošujeme jim hodně nadšení a Božího požehnání při práci na Pánově žni. 

• Teen E! Meeting se uskuteční v termínu 8.–13. 7. 2013 a to opět na malebném 
chorvatském ostrově Veli Lošinj.

• Jak bylo předesláno v úvodu rok 2013 se ponese ve znamení oslav 25 let od založení 
mezonárodní E1. Oslavy vyvrcholí na E! Youth Festival 3.–10. 8. 2013 
v  italském přímořské letovisku Lignano Sabbiadoro, do kterého se promítne 
i tradiční E1 Meeting.

• V  prosinci proběhlo na ledečské faře adventní posezení u svařáku Famiglia 
del  Rogate – milí manželé, na přelomu zimy/jara 2013 se můžete těšit na Kurzy 
efektivního rodičovství.

• Dne 17. 12. 2012 se Evě a Zdeňkovi Zahálkovým narodila dcera Terezka.
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