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Milí přátelé, 

v minulém čísle jsme Vás informovali o zvláštnosti již probíhajícího roku – 

ERA slaví 25 let od svého založení – a vrchol „oslav“ bude letošní ERA Me-

eting, tento rok pojatý jako ERA Youth Festival, kde se chceme mimo jiné 

soustředit právě na výročí ERA a její budoucnost. 

Je třeba také připomenout, že probíhá rok víry, ve kterém se koná meziná-

rodní setkání mládeže v Rio de Janeiro, kam dorazí i tento rok zvolený pa-

pež František. „Těším se na červenec v Riu de Janeiru. Dávám si s vámi sraz 

v tomto velkém brazilském městě. Připravte se zejména duchovně ve svých komu-

nitách, aby toto setkání bylo pro celý svět znamením víry," řekl o Velikonočních 

svátcích a dodal: „Nebuďte nikdy smutní, křesťan nemůže být smutný. Nenechte 

se nikdy ovládnout bezmocí. Naše radost není radostí z vlastnictví mnoha věcí, ale 

ze setkání s Ježíšem.“ 

Zamysleme se tedy nad radostí, kterou prožíváme ve svém životě – zda 

převládá nad vztekem a smutkem…  

Jsme schopni děkovat Bohu za zázrak každého nového dne? 

S přáním krásného léta, 

Anička Stehlíková 

http://produkty.topkontakt.idnes.cz/p/dtest-vyvarujte-se-nastrah-pri-nakupovani/16735208?rtype=V&rmain=7870540&ritem=16735208&rclanek=14548198&rslovo=472265&showdirect=1
http://produkty.topkontakt.idnes.cz/p/cerstveji-uz-to-nejde-10998370/10998370?rtype=V&rmain=0&ritem=10998370&rclanek=14548198&rslovo=480741&showdirect=1


Famiglia del Rogate 

27. 10. 2012, Křivsoudov 

Jednoho sobotního dopoledne jsme se rozjeli do zasněžené křivsoudovské 

fary, abychom se dozvěděli něco o komunikaci mezi manželi. Přednášku 

na téma „Úskalí komunikace“ si pro nás připravili manželé Mácovi, kteří 

spolupracují s Centrem pro rodinu při Pražské arcidiecézi. Někteří z nás 

Jiřího Mácu znali jako proděkana stavební fakulty ČVUT, tak bylo zajímavé 

ho poznat z jiného úhlu. 

Téma semináře pro nás bylo velmi poutavé už jen z toho důvodu, že jsme 

mohli uvést spoustu příkladů z praxe. Tím pádem nás tedy některé rozdíly 

mezi mužem a ženou příliš nepřekvapily. Po krátkém entrée jsme velice 

briskně vyhodnotili, že se nacházíme ve skupině jedinců přicházejících 

s obdobnými či přímo totožnými zkušenostmi. Pozoruhodné je, že třaskavé 

problematice zanechaných špinavých ponožek na stole není věnováno do-

statečné pozornosti. Zájem médií a mnohých psychologů se soustředí 

veskrze na proces seznamování a namlouvání, případně na to, jak „přežít 

rozchod“. My poučení naším kratším či delším svazkem manželským zjiš-

ťujeme, že seznamování je na společném životě pouze výstřel ze startovací 

pistole. S povděkem jsme tak mohli načerpat informace a znalosti o tom, jak 

na manžela neječet a manželku poslechnout. Nabyté znalosti jsme si zkusili 

prověřit při praktickém cvičení. Cílem cvičení bylo poznat rozdílné způ-

soby vyjadřování stejných věcí. Přítomné manželské páry v praxi zjistili, že 

hlavu šišatého strašidla lze popsat jak slovy „hlava bikonkávního tvaru“, 

tak „dvakrát rozšlápnutá brambora“. 

Jazyk muže a ženy je rozdílný, a proto je a vždy bude komunikace mezi 

mužem a ženou náročná. Ale díky rozdílnosti zažíváme jedinečné oka-

mžiky, kterým rozumí právě jen ta jedna žena a jen ten jeden muž. 

M+M Červení  



Intermeeting s odstupem půl roku 

9.–11. 11. 2012, Sv. Jan pod Skalou 

Okolnostmi a jistými osobami uvnitř ERA jsem byl donucen zahloubat 

ve své paměti a sepsat pár řádků o minulém Intermeetingu. Jelikož čas po-

kročil a mnoho vody uteklo, dovolím si Vás požádat o shovívavost. Co tedy 

nenaleznu ve své paměti, poznámkách z mítinku, na fotografiích, to si do-

volím domyslet. 

Inu začněmež naše vyprávění. Na podzim minulého roku jsme se sešli na 

tradiční erácké akci Intermeeting. Místem setkání byl někdejší benediktin-

ský klášter ve Svatém Janu pod Skalou v krásné přírodě okolí Berounky 

nedaleko slovutného hradu, jež slove Karlštejn. 

Setkání jsme zahájili společnou večeří a snad proto, že byl pátek, postní to 

den již od dob prvních křesťanů, menu bylo prosté, leč výživné. Po vzájem-

ném přivítání jsme se odebrali do cel (v klášterní hantýrce je tak označo-

vaný pokoj). Při zjištění faktu, že spím na pokoji s Kšiltem a Mírou, jsem si 

začal shánět špunty do uší a léky na spaní. Zde se inkoust mých poznámek 

rozpíjí… 



Brzy ráno, za okny tma jako když koukáš do Macochy, byly naše sny ná-

silně zpřetrhány a my byli vtrženi do dění nového dne. Ano, nepřijeli jsme 

na toto krásné místo, abychom tu veškerý čas proleželi na kavalci. Po vy-

datné snídani – podávala se vajíčka se slaninou s čerstvě upečeným chle-

bem (jo?) – následovala přednáška P. Jendy Balíka na téma „Jsme stvořeni 

pro lásku“. Po přednášce a následném silenciu pokračovala diskuze o té-

matu ve skupinkách. Na závěr jsme naše „nálezy“ probírali společně 

s P. Jendou Balíkem. Jenda nám také nabídl několik zajímavých knížek 

za příznivou cenu. 

 Oběd v místní restauraci, a to si vzpomínám opět naprosto přesně, se nesl 

v duchu rozjímání na téma trpělivost. Nejsou tam holt na takový nápor 

hostů zvyklí. Po kontrole mé fotodokumentace, musím konstatovat, že vy-

jma hladových pohledů skutečně nikde ani stopa po talíři s obědem. Ale 

dočkali jsme se, posilnili a vyrazili na Skálu, pod kterou je zmíněný bývalý 

klášter, naše dočasné útočiště. Cestou vzhůru jsme se všichni společně po-

modlili růženec, což byl, alespoň pro mě, takový krásný vrchol celého se-

tkání. Při následné Mši svaté skládali někteří, a bylo jich mnoho, společ-

nické sliby. 

Večer jsme strávili, jak kdo chtěl. Někdo si povídal na pokoji, někteří si za-

zpívali (v nedaleké krčmě). Ráno jsme se zúčastnili Mše svaté a po ní jsme 

se, plni nového duchovního elánu, začali pomalu rozjíždět do svých do-

movů. Tímto za celé osazenstvo ještě jednou děkuji Tomášovi Sommerovi 

za organizaci Intermeetingu.  

Jožin Boštík 

  



ERA ples 

11. 1. 2013, Křivsoudov 

Jedna z našich nejoblíbenějších společenských „éráckých“ akcí se tento rok 

konala v pátek 11. 1. 2013. Byl jím dnes už legendární ERA ples. 

Na ERA plese se opět setkala 

celá škála generací různého 

věku. Všichni se na tuto udá-

lost velmi těší, protože se od-

reagují, pobaví u tekutého 

moku, skvěle si zatančí, ale 

hlavně potkají zde své přá-

tele. Jak staré známé, tak ka-

marády s kterými se přes celý 

rok jinak nevidí. 

 Na plese je skvělé vidět, jak ERA spojuje lidi, protože se v jeden večer 

ve stejném sále potkají aktivní příznivci ERY, kteří se podílejí na nynějším 

chodu a aktivitách. Dále zde vidíme ex-prezidenty a bývalé pomocníky 

ERY s těmi současnými.  Nebo jen naše kamarády, kteří se mezi nás přišli 

pobavit. Jsou zde také kamarádi našich kamarádů, rodiče ba i prarodiče. 

Opravdu radost pohledět. 

Letošní ples měli na starosti Adéla Kucharčíková a Honza Rajdl a svým dí-

lem přispěli i všichni společníci. Proto měl ples svůj spád a splňoval svůj 

účel. 



Celým večerem 

nás hudebně do-

provázela kapela 

Bílek band. Mohli 

jsme si zatančit 

tradiční plesové 

písně, jak pomalé 

tak rychlé. Nebo 

naopak to rozjet 

na moderních čes-

kých písničkách. 

Moderátorsky nás večerem doprovázela Radka a Jindra.  Všechny taneční 

páry si na polku zahrály hru „šlapání balónků“. Kde chlapec má na noze 

přivázaný balónek a pouze dívky mohou tento balónek prasknout svým 

mrštným podpatkem. U této hry bylo spoustu smíchu a nových tanečních 

kreací. Po dlouhém a nelítostném boji jsme nakonec získali vítěze tanečního 

parketu. 

Kdo byl znaven tancem, mohl se jít posilnit k baru, kde bylo na výběr 

spoustu lahodných věcí. Jak k pití, tak k snědnu a za barem byla vždy milá 

obsluha. Další možností byl odpočinek na židli u stolů, kde se debatovalo 

snad o všech možných tématech. 

Celý večer se dala koupit tombola, kde lidé získali spoustu krásných cen. 

Hlavní cenou byl výherní los na letní zájezd zdarma na Youth festival 2013 

do Itálie. Šťastným výhercem byl i majitel nového touch-mobilu či dokonce 

králík, kterého si výherce mohl udělat třeba na smetaně.  Já osobně jsem 

měla strašnou radost z vyhraného pytle brambor!  A to jsem zmínila škálu 

letošních výher. 



Na závěr bych chtěla zhodnotit ples, který byl opravdu velmi povedený. 

Nálada byla výborná a myslím si, že si ples každý užil dosyta. Jediné nega-

tivum, které mně napadá je to: že náš taneční večer tak rychle utekl!  Už 

se nemůžu dočkat příštího ERA plesu 2014. 

Chci moc poděkovat všem, kteří se na plese podíleli jakýmkoliv dílem! 

Eráci, jste super! 

Zdraví Vaše Lody 

Formace 2013 

10.–16. 2. 2013, Kraków, Polsko 

Na formaci jsem byla letos poprvé a hned jsem dostala za úkol o ní napsat 

článek. Nevadí mi to, alespoň se můžu s Vámi podělit o ty vzpomínky.  

Díky formaci jsem si uvědomila spousty věcí. Je to opravdu skvělá akce 

s nabitým programem. A jaký vlastně byl?  

Takže, po příjezdu do Krakówa, našeho domova na týden, jsme se šli podí-

vat do centra na náměstí a tam jsme navštívili velký kostel. Po návratu byla 

naše první mše. Sloužil ji náš věrný přítel a rogacionista, Giovanni.  Násle-

dovala večeře ve stylu ,,švédského stolu“.  Po první noci v Polsku bylo ráno 

a k tomu ranní chvály, které nás provázely každý den. Následně po snídani 

jsme se vydali na návštěvu města Czestochowa, poutního místa, které je 

provázáno s Pannou Marií. Následně jsme si šli sednout na kafe a jeli zpět. 

Když jsme se navečeřeli, šli jsme hrát hru od Giovanniho, Tombolu. Někdo 

vyhrál, někdo ne, ale koho to zajímá. Hlavně že Aničce Z. se ta hra líbila – 

ona totiž miluje hry! 



V úterý nás čekala 

první přednáška 

na téma: ,,Moje 

láska pro mě sa-

motného “. Po re-

flexi, při které 

jsme se měli nad 

touto přednáškou 

zamyslet, násle-

dovaly skupinky 

a s nimi vyrábění 

masek. Na maskách jsme měli znázornit náš talent na cokoli. Díky tomuto 

úkolu se každý nad sebou zamyslel a zjišťoval nebo si spíše uvědomoval, 

jak moc je talentovaný. Po obědě přišel Giovanni s druhou částí přednášky. 

Další reflexe a další práce ve skupinkách. Nyní jsme ale měli zahrát panto-

mimu na téma: ,,Růst ve svých schopnostech“. 

Nastala popeleční středa a s ní i půst. Ten den jsme navštívili největší kon-

centrační tábor, Oświecim. Moc jsme se nedokázali srovnat, nebo aspoň já, 

že před několika lety tam někdo prováděl tak strašné věci. Ale naše prů-

vodkyně nám tu dobu bohužel skvěle zobrazila. Na našich tvářích byl vidět 

smutek, odpor, zklamání a někdy dokonce i slzy. Uvědomovali jsme si, jaké 

máme štěstí, jak a s kým žijeme. S lidmi, kteří nás mají rádi takoví, jací jsme 

a ubližovat nám je ani nenapadne. Před večeří jsme shlédli film – Milovat 

dobře a milovat zle. V něm jsme slyšeli příběhy dvou mladých lidí, kteří 

měli asi 14 dní před svatbou. Mluvili o tom, že je mnohem lepší mít sex až 

po svatbě. Pokud ho lidé mají dříve, hrozí, že jeden z nich toho druhého 

pouze využíval. A pokud se mají ti dva rádi, je možné, že mezi nimi ta vá-

šeň zmizí. Většinou se nemají už čím překvapit. Na mši jsme šli do taměj-

šího kostela. Večer byla adorace, díky které jsme měli možnost být Bohu 

zase o něco blíž.  



Ve čtvrtek byla opět přednáška. Ta byla na téma: ,,Moje láska pro Boha – 

život věčný“. Tato přednáška byla zajímavá. Mluvila o Bohu, který dává 

šanci úplně všem. I lidem, kteří spáchali i smrtelné hříchy. Stačí, aby hříšní 

svého hříchu litovali. Bohužel, na světě jsou i ti, kterým to, co udělali, ne-

vadí a nemají s tím žádný problém. Ti do toho pekla patří. Když jsme se 

naobědvali, navštívili jsme sestry – Sestry boží hodnosti. Vyprávěli nám, 

o svém životě, jak se s Bohem sblížili. Zajímavé bylo, v kolika letech už měli 

jasno o svém životě, k jakému cíli směřují. Příběhy nám řekli i Herbie a Pa-

vol. Večer jsme hráli nějaké společenské hry a později byla adorace. Na ní 

se kolem sebe podíváte a vidíte ty klidné obličeje.  

Nastal pátek a s ním i 

další přednáška. Téma: 

,,Čas na výběr – konec 

zkoušení, teď je čas vy-

brat skupinu“. Následně 

jsme byli rozděleni 

do skupinek, ve kterých 

jsme řešili, co nás na for-

maci zaujalo, co bychom 

změnili a co nás oslovilo. 

Po obědě jsme se vydali na křížovou cestu do Svatyně. Nastala už bohužel 

poslední mše svatá a potom poslední večere. Večer jsme strávili čas s Gio-

vanniho hrami. Poslední noc za námi a my se vydáváme na cestu domů. 

Cestou jsme se stavili ve Wadowicích a hurá do Čech.  

Nakonec můžu jen říct, že to byl skvěle strávený týden se skvělými lidmi 

plný pohody a lásky. Moc všem děkuju, užila jsem si to a věřím, že i ostatní.  

Mám Vás ráda  

Johanka Pokorná 



Víkend pro skorodospělé 

8.–10. 3. 2013, Křivsoudov 

Takže jak bych začal, ani pořádně nevím. Tohle byl můj první skorodospě-

lácký víkend a mooooooc jsem si ho užil :) 

Samozřejmě jsme se po delší době viděli, já například už po nějakém roku 

a tři čtvrtě, pokud se nepletu. 

Téma celého víkendu bylo tentokrát Boží vůle, osud aneb co můžeme ovliv-

nit a přednášel nám P. Štěpán Brinda. 

Poté jsme měli takovou 

hru, při které rozbil 

Vojta okno, a úkolem 

všech skupinek bylo co 

nejpřesněji poskládat 

příběh a poté ho za-

hrát. 

Ještě jsem zapomněl, 

že po celou dobu po-

bytu se hrála hra Upíři – hrálo se to jednoduše – dva vysavači dostali li-

hovky a kdo měl na krku tečky, dvě tuším, tak byl death a končil. 

To je ode mně asi všechno, loučí se Kačer Donald, spojení přerušeno… 

 

Martin Gašpar 

  



A víkend pro skorodospělé podruhé 

8.–10. 3. 2013, Křivsoudov 

Téma: Boží vůle, osud aneb co můžeme ovlivnit 

V pátek jsem měla příležitost jet na skorodospělé a užít si spoustu zábavy. 

Začínali jsme v pátek v 19:00 večeří. Po dobré večeři bylo spoustu her . 

A po hrách jsme skočili do spacáků.  

V sobotu ráno byli všichni probuzeni do skvělé nálady. Den začal výbornou 

snídaní. Všichni pak oče-

kávali příjezd kněze Ště-

pána Brindy, který nám 

udělal super přednášku 

, každý si z přednášky 

něco odnesl . Po před-

nášce byl oběd. Po vý-

borném obědě jsme měli 

super hru, která spočí-

vala ve věštění , a pak 

po skupinkách jsme museli sbírat papírky za vyplnění úkolu. Po hře jsme 

dostali úkol, abychom složili papírky, tak jak jdou za sebou, a pak podle 

nich udělat scénku. Po scénkách byla večeře a pak film. Po filmu jsme si 

povídali a pak šli spát .  

Ráno v neděli jsme měli snídani a pak každý uklízel část fary. Po úklidu 

jsme se přichystali do kostela. Po mši jsme udělali společnou fotku a rozjíž-

děli jsme se domů. Tak skončil super víkend!   

Mám opravdu super zážitky! Díky všem co tam byli! 

Klára Šimáčková  



Jarní Famiglia del Rogate 

Pravidelně se s manželem účastníme setkání Famiglia del Rogate. Tento-

krát nás Jana pozvala na setkání, které bylo odlišné od přechozích. Dříve 

jsme se setkávali na jednu sobotu a každá sobota nesla své samostatné téma 

– manželství, duchovní 

život v rodině… Tento-

krát šlo o tři soboty na 

sebe navazující s téma-

tem Efektivní rodičov-

ství. 

Celým kurzem nás prošlo 

pět párů. Lektorka Mgr. 

Martina Bětáková  nás se-

známila s tímto výchov-

ným trendem a snažila se 

nám pomoci s výchovnými problémy našich dětí. Společně jsme diskuto-

vali, jak porozumět některým projevům našich dětí, jak s dětmi lépe komu-

nikovat, jak je vést k samostatnosti… Na různých modelových situacích 

jsme si zkoušeli praktikovat techniky, které nás lektorka naučila. 

Pro mě osobně byly mnohé věci nové, některé jsem znala, něco mě oslovilo 

a s něčím jsem si dovolila nesouhlasit.  S Ondrou jsme se snažili (a snažíme) 

některé postupy, které nás oslovily, praktikovat (např. načapat děti při ně-

čem dobrém alespoň třikrát denně). Ale největší přínos spatřuji v šanci se 

zastavit a vůbec se zamyslet, jak s dětmi jednáme, v čem se naše rodičovské 

názory rozchází… V rychlosti našich dnů děláme spoustu věcí automaticky 

a bezmyšlenkovitě. 

Ale upřímně – největší radost mi udělalo setkání s milými přáteli a šance 

být sama s manželem bez našich skvělých dětí (moc děkujeme slečnám na 



hlídání). Při návratu z jedné této soboty jsme očekávali pravidelný scénář 

našich večerních cest – děti se budou co dvě minuty ptát, kdy už budeme 

doma, Madlenka vezme něco Vítkovi, on ji bouchne, budou se hádat, že 

kdo komu skočil do řeči, kdo viděl srnku první… Ale jak mile nás překva-

pilo, že jsme si celou cestu krásně povídali! Najednou jsme propadli dojmu, 

že jsme fakt dobří rodiče! Realita druhého dne nás vrátila na zem.  Snad 

jednou naše děti ocení, že jsme se ale snažili! 

Katka Veletová 

Jarní formační víkend 

12.–14. 4. 2013, Křivsoudov 

Tak máme za sebou další povedený formační víkend v Křivsoudově. Ví-

kend začínal v pátek a jako jedni z prvních účastníků dorazili vzácní hosté 

– dva otcové rogacionisté. Giovanni, italský kněz, který momentálně působí 

v Polsku a jezdí s námi a ERA akce již dlouho. A Vlasťo, slovenský kněz, 

který působí pro změnu v Itálii . Když dorazili i ostatní účastníci víkendu, 

navečeřeli jsme se, zahráli si pár seznamovacích her a na závěr večera byla 

adorace, kterou vedl otec Vlasťo. Druhý den po breviáři a snídani byla 

přednáška na 

téma Okultis-

mus a Ezoteris-

mus od otce Gio-

vanniho, kterou 

překládal otec 

Vlasťo. Myslím, 

že přednáška 

hodně lidí zau-

jala, alespoň 



podle počtu dotazů pokládaných oběma kněžím po jejím skončení to tak 

vypadalo. Po přednášce byl oběd a po obědě jsme se ve skupinkách zamýš-

leli a diskutovali nad tématy z přednášky. Potom jsme šli na procházku 

po okolí Křivsoudova, kterou nám málem překazil déšť, ale naštěstí z hro-

zivě vypadajícího mraku spadlo jen pár kapiček. Den jsme zakončili mší 

svatou. Po mši a večeři nám Giovanni připravil hru zvanou „tombola“. 

Uprostřed hry za námi dorazil také polský otec Zdislaw, který působí 

v Čechticích, a zahrál si s námi. Moc rádi jsme ho viděli a doufáme, že ho 

na eráckých akcích budeme vídat častěji. Po ukončení hry už bylo volno a 

všichni šli postupně spát. Ráno jsme celý víkend zakončili na mši v křivsou-

dovském kostele.  

Vojta Klepetko 

Jarní teen víkend 

Začali jsme v pátek 10. 5. večeří v Křivsoudově. Téma na celý víkend bylo: 

Lovci upírů. Nejdříve jsme se ve skupinkách podle věku seznámili a zahráli 

pár her. Poté jsme šli složit zkoušku odvahy. Před spaním jsme se všichni 

společně pomodlili a šli si lehnout do spacáků. Další den jsme vstali, spo-

lečně jsme se pomodlili a šli jsme se nasnídat. Každá skupinka dostala pa-

pír, na kterém bylo 

napsáno něco čín-

sky, a museli jsme 

to vyluštit. Po sní-

dani jsme se šli 

teple obléknout, 

protože počasí ne-

bylo moc hezké a 

šli jsme do lesa, 

kde jsme museli 

sbírat papírky se 



svojí barvou a chytali nás upíři a museli jsme se ubránit upírům. Až jsme 

získali všechny papírky, šli jsme na faru, kde na nás čekal výborný oběd. 

Po obědě jsme měli polední klid a mezitím jsme konečně rozluštili náš úkol 

Jak ulovit upíra (igelit. sáčkem, toalet. papírem a uvařenou špagetou). S Jin-

drou a Ráďou jsme hráli vybíjenou. Až skončil polední klid, chodili jsme po 

skupinkách na různá stanoviště. Potom jsme si s Marťou a Jirkou povídali 

o současném papežovi a i o minulých. Večer jsme si opekli buřty a povídali 

jsme si mnoho vtipů, u kterých jsme se hodně nasmáli. V noci jsme šli 

všichni do lesa, abychom ulovili všechny upíry a našli poklad. Na faře jsme 

si poklad rozdělili. Po večerní modlitbě všichni unaveni usnuli. V neděli 

jsme vstali brzo ráno, abychom si sbalili všechny věci, uklidili celou faru, 

nasnídali se a šli do kostela na mši. Rozloučili se se všemi a odjeli domů. 

Tento víkend byl super, s úžasnými lidmi a nezapomenutelnými zážitky. ;) 

:* 

Klaudie Hossainová 

  



Tam-tam 

 V Dubnu 2013 prošlo presidium ERA CZ malou změnou. Dosa-

vadní vicepresidentka Martina Maštálková na svou pozici resigno-

vala a na schůzi společníků (14. 4. 2013) byla pak následně na zkrá-

cené volební období (do října 2013) zvolena Anička Stehlíková. Vy-

prošujme Martě u Pána podporu, aby státnice zvládla! 

 Teď několik svateb : 

o 5. 4. 2013 si udělili svátosti manželství Lenka Čechová a Mar-

tin Bílý. 

o 4. 5. 2013 dopustil Pán hned dva zázraky! Před Bohem vy-

slovili svůj manželský slib Markéta Urbanová s Vaškem Pře-

vorem a ten samý den také Lucka Hoskovcová a Jirka Zejda.  

o Všem novomanželům gratulujeme a připojujeme modlitbu 

do následujících společných let  

 V Pondělí 6. 5. 2013 se Martinovi a Martičce Smítkovým narodil 

první syn – Martínek, jeho porodní skóre bylo 3200 g a 48 cm. 

Všechna rodinná M jsou zdráva  
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