Milí přátelé,
jak již určitě víte, ERA letos slaví 25 let od svého založení a já doufám,
že ničemu není konec, ba naopak, že se ERA bude dále rozrůstat a budeme takto zmiňovat i dalších uplynulých 25 let.
Letos byl vrcholem oslav ERA MEETING, na kterém jsme si připomínali historii naší asociace například promítáním fotek mezinárodních akcí mezi lety 1989–2012 či sdílením svých zkušeností z ERA akcí
několika vybranými lidmi, kteří se účastnili letošního meetingu. Je třeba se při tomto výročí ohlédnout zpět a uvědomit si, čeho všeho asociace již dosáhla a jak se rozrůstá – minimálně to je důkazem, že nad
námi Pán bdí, že posílá další a další dělníky na svou žeň!
V posledních letech se zejména rozvíjí TEEN MEETING, kterého
se letos zúčastnily již 4 národy, a podle reakcí dětí je tato akce opravdu
oblíbená, což by nebylo až tak úžasné, pokud by nešlo o duchovní akci,
která děti sbližuje s vírou!
Modleme se tedy za tyto akce a i za úkoly, které si Pán připravuje
pro vedení ERA do budoucna, aby se nám dílo dařilo dále, a všichni
jsme uměli rozeznat Pánovo volání, pokud si pro svou žeň vybere
zrovna někoho z nás!
Modleme se také společně za celou mezinárodní spolupráci, která
není samozřejmostí, aby i nadále pokračovala a byli jsme schopni tvořit
společnými silami pro Pána.
S přáním klidného a zdravého podzimu,
Anička Stehlíková

Misijní kemp
26.–30. 6. 2013, Křivsoudov
Protože poslední dobou naše krásné, křivsoudovské sídlo pomalu začínalo připomínat spíše obydlí zlobra, než místo pro naše setkávání,
jali jsme se obnovit starou tradici, během níž se pracuje, duchovně žije
a tak celkově pobývá pospolu. Hlavně se ale pracuje na společném díle,
což je tak moc důležité.

Sešli jsme se už v úterý večer a začali společnou večeří (byly tuším
párky) a několika hrami, abychom se dostali do varu a měli sílu na
pořádnou makačku, která nás čekala následujícího dne.
Co vám budu vykládat, když se kácí les, padají třísky. No a v našem případě létalo třísek hodně. První den se bouralo a vyklízelo, takže večer to vypadalo na faře tak, že by tam ani ten zlobr nebydlel. Naštěstí nás vždycky posilnily párky, takže člověk na všechnu tu tvrdou
práci rychle zapomněl. Postupem času, ale začala naše fara zase vzkvétat do krásy, natřela se podlaha, vymalovaly se stěny, umyla se okna,
všude se uklidilo a výsledek byl fantastický. Už zase máme krásné místo pro naše setkávání.
O duchovní stránku bylo také velmi dobře postaráno. Začali jsme
ranním breviářem, každý den nás navštívil kněz s několika slovy podpory nebo krátkou přednáškou. Ve středu nás s přednáškou navštívil
otec Tadeáš. Ve čtvrtek nám otec Jaroslav Mikeš připravil zajímavou
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přednášku o indickém působení otce Meda. Také jsme dostali ochutnávku pravého indického čaje, jenž všem velmi chutnal, a já si přidal
dokonce dvakrát. V pátek nás navštívil otec Bárta z Ledče nad Sázavou. Všem jsme za odměnu nabídli párky. No a pak zase hurá do práce, abychom se mohli těšit z krásně opraveného sídla.
Závěrem mého článku bych rád vzpomenul na několik postřehů,
které se mi vryly do paměti, a tak se o ně musím podělit. Někdo mě
chtěl zavřít do komína, což se mi pranic nelíbilo, ale náladu mi spravily
párky k večeři. Pokoj pro hosty byl útočištěm squaterského gangu pavouků, takže bylo zapotřebí těžké techniky na jejich vystěhování. Zásah se ovšem neobešel bez křiku přítomných mladých dam, jež mají
pavouky tolik rády. Dále je dobré nechodit do sklepa, protože je tam
tma. Párky jsou super jídlo. A taky jsem se naučil natahovat štuk, i za
cenu toho, že výsledek vypadá hůř, než zeď bez omítky. Ale všechno
se dá přemalovat, když použijete dostatečné množství barvy.
Celý pobyt se velmi vydařil a myslím, že mohu hovořit za všechny
zúčastněné, když řeknu, že se budeme těšit na ten další. 
Pavel Kuttelwascher

Misijní kemp podruhé
Stejného času i místa
Pár lidí z Ery jsem znal díky mé slečně Aničce, ale nikdy jsem se neúčastnil nějaké společné akce. Byl jsem přemluven k tomu,
abych to tedy vyzkoušel. Sám jsem se do
toho nehrnul, protože nejsem věřící a o to
pro mě bylo těžší odhodlat se a vyjet na
nějakou akci. Byl jsem příjemně překvapen
přátelským přístupem, který mezi sebou
lidí v ERA mají, nehledě na to, zda tam jsou
poprvé nebo po sto padesáté. Náš hlavní cíl
bylo během tohoto týdne dát faru dohromady, tak se všichni zhostili nějakého úkolu a společnou silou jsme faru uvedli do
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dobrého stavu. Byla to tedy přátelská a pozitivní akce a mě, jako nováčkovi, to ukázalo, že ERA je otevřená všem. 
Vláďa Stříteský

Teen ERA Meeting
7.–14. 7. 2013, Veli Lošinj – Chorvatsko
Tábor ERA se mi moooooc líbil, byl to nejlepší tábor, na kterém jsem
kdy byla. Díky EŘE jsem si velmi prohloubila svou víru což je fakt super, konečně jsem pochopila jaký to je milovat pána Boha z celého srdce… prostě jak říkal otec Tadeáš - otevřela jsem mu svoje dveře. Mše
byly úžasné jak ty v kostele,
tak i ty v přírodě měli jsme
totiž super kněze otce Tadeáše. Adorace byla nejlepší, kterou jsem kdy zažila.
Další věc, která se mi moc
líbila, bylo zpívání písniček.
Také „intergrupy“ byly
super, hráli jsme bezva hry,
při kterých jsme se navzájem poznali. O skupinkách ani nemluvím… byly prostě super, úžasné,
dobré a samozřejmě poučné. Asi nejvtipnější byly hry ve městě. Při
nich jsme se strašně nasmáli. :D :D
Workshopy i fotbalová utkání byly fakt super :D:D:D, jo a polejvání taky. Abych nezapomněla, pouť na horu byla sice trochu namáhavá,
ale ta mše nahoře za to stála. Animátoři byli bezvadní, ochotní, hodní
a vždy když jsem něco potřebovala tak mi pomohli. A samozřejmě
Jindra byl taky skvělý. Diskotéky byly fajn:). Jídlo celkem ušlo… né
kecám, jídlo bylo výborné. Ale úplně nejlepší byla atmosféra… ta byla
prostě nejkrásnější.
Doufám, že jsem na nic nezapomněla… těším se, až znovu pojedu.
Julie Dvorská
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A jak se TEM líbil nováčkům
z Německa?
Vom 8. 7. bis 13. 7. fand in diesem Jahr das Teen ERA Meeting auf der
Insel Veli Losinj in Kroatien statt. Über 200 Kinder und Jugendliche im
Alter von 10 bis 16 Jahren aus Polen, Ungarn, Tschechien und Deutschland nahmen zusammen mit einer Vielzahl an Animatoren, Priestern
und Helfern daran teil und ließen dieses Meeting zu einem unvergesslichen Sommerevent werden. Dem täglichen Morgengebet und gemeinsamen Frühstück schloss sich meistens die Katechese in den nationalen Gruppen an. In dieser Zeit wurden für die Kinder und Jugendlichen wichtige Themen wie beispielsweise „Vertrauen“ besprochen
und mit biblischen Texten gefüllt. Somit fand auch eine intensive Auseinandersetzung damit
statt, was Jesus uns zu
diesen Themen lehrte.
Zum Überwinden der
nationalen
Grenzen
fand in der Folge das
sogenannte „Intergruppi“ statt, bei dem Teilnehmer verschiedener
Nationen gemixt in
Kleingruppen Kennenlern- und Wasserspiele durchgeführten. Der Vormittag wurde in der
Regel mit einem Gottesdienst im Freien in den nationalen Gruppen
beendet. Nach dem reichhaltigen Mittagessen gab es viel Zeit zum Relaxen, Schwimmen, Fußball spielen, Freundschaften schließen etc. Es
gab aber auch an bestimmten Tagen Nachmittagsangebote. Dazu zählte beispielsweise das internationale Fußballturnier, bei dem eine Vielzahl von Teams bis in den späten Abend hinein ihre eigene kleine Europameisterschaft austrug. Am Abend folgte nach dem Abendessen
häufig noch ein Abendprogramm. Dessen Highlights waren sicherlich
die Diskoabende, die einen großen Teil zu dem Näherkommen der
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jungen Leute unterschiedlicher Nationen beitrug. Zum Abschluss des
Tages folgte ein Abendgebet, das zum einen dazu beitrug, dass Ruhe
in den aufregenden Tag einkehrte. Gleichzeitig konnte man Gott für
den gelungenen Tag mit neuen Begegnungen danken. Neben den wiederkehrenden Programmpunkten gab es auch Angebote, die es nur
einmal in der Woche gab. Dazu zählte beispielsweise das reichhaltige
Workshop-Angebot, das von Musik über Sport hin zu einem Filmdreh
reichte. Außerdem machte jede Nation einen Ausflug. So kletterten
zum Beispiel die Tschechen mit den Deutschen auf einen nahegelegenen Berg und feierten auf der Spitze einen gemeinsamen Gottesdienst.
Umrahmt wurde das Programm von einem gemeinsamen Eröffnungsund Abschlussgottesdienst in der nahe gelegenen Kirche. Das mit so
vielen jungen Gläubigen gefüllte Gotteshaus und die internationalen
Songs sorgten für eine wahre Gänsehaut-Atmosphäre.
Das Teen ERA
Meeting erwies sich
wieder einmal als eine
sehr gelungene, Menschen verbindende und
Gott näher bringende
internationale Woche.
Dass das Meeting von
den Kindern und Jugendlichen gut angenommen wird, zeigen
nicht zuletzt die steigende Anzahl der Mitfahrenden. Ein großer Dank
gilt daher vor allem dem Organisationsteam, das mit viel Arbeit und
Mühe dieses Meeting vorbereitet hat und ohne das ein solch wunderbares Ereignis nicht hätte stattfinden können. Außerdem gilt ein großer
Dank allen Begleitpersonen, ohne die die Durchführung einer solchen
schönen, aber auch anstrengenden Fahrt nicht möglich gewesen wäre.
Hierzu zählen sowohl die Animatoren und Priester, als auch die Helferinnen und Helfer im Hintergrund: die ärztliche Versorgung, das Küchenpersonal, die Busfahrer, … Ihnen allen ein herzliches „Vergelts
Gott“!!!
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Das schönste Kompliment an alle Beteiligten, was von einer gelungenen Fahrt zeugt, ist die Frage der Teilnehmer, wann im nächsten
Jahr das TEM stattfinden wird, um dabei sein zu können. Und diese
Frage wurde am Ende der Fahrt sehr, sehr häufig gestellt…
Michael Hemmersbach

Pro německy mluvící, aneb zda
jste si to dobře přeložili…
Ve dnech 8.–13. 7. se konal Teen ERA Meeting na ostrově Veli Lošinj
v Chorvatsku. Přes 200 dětí a mladých od 10 do 16 let z Polska, Maďarska, České republiky a Německa udělali z tohoto meetingu spolu
s množstvím animátorů, kněží a pomocníky jednu z nejnezapomenutelnějších letních akcí.
Po ranní modlitbě a společné snídani následovala katecheze v národních skupinkách. V tomto čase byla s dětmi a mladými diskutována
důležitá témata, např. důvěra, která byla doprovázena biblickými texty. Tím bylo ukázáno, co Ježíš o těchto tématech učil. Aby se překonaly bariéry mezi národy, konaly se dopoledne takzvané „Intergruppi“,
národy se smíchaly do malých skupin, kde se spolu poznaly a hrály
společné vodní hry. Dopoledne bylo zakončeno mší svatou, kterou
slavil každý národ samostatně. Po dobrém obědě byl čas na relax, plavání, fotbal, navazování nových kamarádství atd. V určité dny byla
odpolední nabídka aktivit – například mezinárodní fotbalový zápas,
kterého se účastnila spousta týmů, ze kterého se stal malý Evropský
šampionát. Po večeři se konal večerní program, jehož zlatým hřebem
byla bezpochyby diskotéka, která se velkou měrou podílela na sblížení
mezi mladými lidmi z různých národů. Na závěr dne byla modlitba,
která zklidnila rozdováděné děti, a spolu s tím mohl každý děkovat
Bohu za nová přátelství. Vedle znovu se opakujícího programu tu byly
také nabídky, které se konaly jen jednou za týden. K tomu patřila například různorodá nabídka workshopů, od muziky, přes sport až k
natáčení videa. Mimoto každá národnost podnikla výlet - například
Češi a Němci šplhali na blízký kopec, kde na jeho vrcholu oslavili mši
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svatou. Na začátku a na konci celého programu se konala zahajovací a
závěrečná společná mše svatá v nedalekém kostele. Kostel naplněný
mladými lidmi a mezinárodní atmosféra se postarali o pocit, ze kterého
jsme měli husí kůži.
Teen ERA Meeting byl velmi povedenou mezinárodní akcí, která
spojuje národy společně spolu s Bohem. To, že je Teen ERA Meeting
tak oblíbený u mladých a dětí, ukazuje v neposlední řadě stále stoupající počet účastníků. Velký dík patří týmu organizátorů, kteří s velkou
námahou tento Meeting připravili. Bez nich by nebylo možné, aby se
toto skvělé setkání konalo. Mimoto patří velký dík animátorům, bez
nichž by nebylo možné
celý týden včetně náročné cesty tam a zpět
zvládnout. Další díky
patří kněžím a dalším
pracovníkům v zákulisí: zdravotnickému zázemí, personálu kuchyně, řidičům autobusů, … jim patří srdečné „Pán Bůh zaplať“!!!
Nejhezčí kompliment organizátorům, který ukazuje na vydařený
pobyt, je otázka dětí, kdy se bude konat Teen ERA Meeting v příštím
roce, aby tam mohly být znovu a tato otázka byla na konci naší cesty
velmi často pokládána.
Michael Hemmersbach (přeložila Radka „Šumír“ Musilová)

Youth Festival (aka ERA Meeting)
3.–10. 8. 2013, Lignano Sabbiadoro – Itálie
Na úvod je zapotřebí zmínit, že letošní „MEETING“ v Itálii byla má
první akce s EROU. Musím se tedy přiznat, že jsem odjížděl se spoustou smíšených pocitů. Napadaly mě myšlenky na to, že z ERY nikoho
neznám a o organizaci samotné téměř nic nevím. Nikdy dříve mě nic
tak poťouchlého nenapadlo a nevěděl jsem tedy, co mám čekat.
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Upřímně jsem si říkal, že bych mohl zažít duchovní obnovu i trochu
zábavy. Postupné poznávání ostatních účastníků čím dál více ukazovalo na to, že zmíněných cílů nebude těžké dosáhnout. Každý den byl
něčím originální a já měl pocit, že nechci, aby to skončilo. Z MEETINGU jsem odjížděl se spoustou nových přátel a určitým pocitem duchovního naplnění. Mimo jiné jsem se podíval i na řadu zajímavých
míst s lidmi, se kterými mi bylo vážně velice dobře.
Myslím si, že svou úlohu zde sehrálo i duchovní vedení kněze.
Ten nás po celou dobu trvání MEETINGU doprovázel a kladl nám
otázky k zamyšlení.
Nejde se také alespoň
krátce nezmínit o aktivním organizačním přístupu sympatické Radky. V tento podzimní čas
zvláště rád vzpomínám
na krásné letní dny prožité v Itálii a těším se na
další akci ERA.
Petr Hampel

ERA Meeting ještě jednou
Na Meeting jsem se opět děsně moc těšila, ostatně jako 5 let předtím.
Meeting obecně je pro mě speciální mimo jiné i tím, že to byla moje
vůbec první akce s ERA, na jaké jsem kdy byla. Letos to ale bylo něčím
jiné, například, že jsme nejeli autobusem, ale auty, takže pro „staré
eráky“ to bylo, dá se říct zpestřením a pro nové zelenáče aspoň možnost poznat se více už během cesty na meeting minimálně se 4 lidmi. 
Dále, co bylo nové (ale pěkné!), bylo netradiční zahájení meetingu
v našem centru v Křivsoudově, kde jsme se sešli 3. srpna večer, povečeřeli, pomodlili se, seznámili se a ráno cca v 5 hodin (dost vražedné!)
jsme vyráželi směr Padova, kde byla plánovaná výletová pauza…
V Padově se někteří šli podívat do baziliky sv. Antonína, jiní, kteří
v Padově povětšinou nebyli prvně, zakotvili u prvního zmrzlinového
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stánku a různých dalších mňamek, takže každý si toto město užil podle
své chuti 
Na místě meetingu – v Lignanu – na nás už čekali „naši Italové“
v čele s Ivanem (mezinárodním prezidentem ERA) a ukázali nám, kde
budeme bydlet. Pokoje byly prímově u sebe v jednom křídle budovy,
takže když naše milá prezidentka Radunka chtěla něco říct všem čechům, tak jenom zavelela, kdy se máme sejít před pokoji a bylo. :D
Musím říct, že všichni zápasili s vedrem, které nám nedalo ani spát,
posléze ani vstávat… no prostě dralo se nám neúprosně do pokojů
skrze zatažené rolety, co se dalo… ale na druhou stranu nám to neuvěřitelně dávalo najevo, že je krásné léto v plném proudu!
Z programu se mi líbilo hned několik věcí – společné mezinárodní
mše, jako vždy , dále ranní rozcvičky v podobě puštěných videí na
plátně na téma hiphop, cosi podobného aerobicu apod., u čehož jsme
se zbourali nejen my sami, ale také často židle nebo dokonce několik
vedle stojících kamarádů a neskutečně jsme díky tomu ráno řádili. :D

Moc pěkné taky byly skupinky, na které se k nám přidali i celí tři
Slováci… chtěla bych poděkovat P. Martinovi za zajímavě vedené
přednášky a dávání otázek na tělo… občas jsem měla pocit, že když se
člověk skutečně nad některými zamyslel, musel se, co se víry týče,
úplně vysvléct do naha, pokud si na ně chtěl pravdivě odpovědět.
Pěkná atmosféra byla obzvlášť na mezinárodní adoraci, která byla jednou večer v blízké kapličce… člověk zažíval úplně něco jiného, než na
tradičních adoracích v kostele v ČR, protože nejen, že byla kaple plná
mladých lidí, ale navíc byl cítit mořský vzduch, vedro a byly slyšet
cikády… to všechno dávalo člověku zajímavou energii…
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Skvělá byla také hra, kterou připravila Adélka Kucharčíková! Sice
si nepamatuju název, ale jednalo se o fotografickou hru po skupinkách.
Každá skupina obdržela papír s úkoly typu: celá skupina se vyfotí se
Santou; 3 lidi ze skupiny dělají to, co ještě nikdy nedělali; celá skupina
večeří s cizí rodinou nebo romantická scéna na pláži… no prostě skvělá
zábava na celý večer, kdy jsme museli horečnatě zapojovat kreativitu
a fantazii ;-)
Na meetingu byla dobrá atmosféra a myslím, že jsme jako ERA
nadchli (snad) i nováčky nejen duchovním programem a otevřeností,
ale i úžasným výletem do alpského městečka, jehož jméno jsem zapomněla… :D počkat… možná Cortina d´Ampezza – hlavní ale je, že jsme
viděli Itálii i z nemořského pohledu a dali si trochu do těla túrou z hory nad městečkem.
Jsem zvědavá, co vedení ERA vymyslí pro příští meeting 
Howgh!
Anička „ASDP“ Stehlíková

Teen víkend
20.–22. 9. 2013, Křivsoudov
Už po několikáté jsem byla na křesťanské víkendovce ERA. ERA je
vždycky plná dobrodružství a zábavy. Nejvíc se mi líbilo téma Narnie,
které bylo tento rok. Nejdřív jsme se seznámili s Lucií, Zuzanou, Petrem a Edmundem. Potom Lucie objevila skříň, která tam nikdy nebyla. Lucie do ní vstoupila a potkala pana Tumnuse, který jí prozradil, že
tu bydlí zlá ledová královna, která zmrazila
svět. Potom jsme potkali lva Aslana a společnými silami jsme porazili zlou královnu. Na
Eře byla nejhezčí cesta k bobrům. Už se zase
těším na další setkání!
Eliška Kucharčíková

Teen víkend podruhé
Na víkendovku jsme přijeli v pátek 20.9. Poslali nás na pokoje a tam jsme se vybalili.
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Hned poté jsme se rozdělili do skupinek, hráli seznamovací hry
a pak jsme šli na večeři, kde jsme bříška zaplnili výborným guláškem
s chlebem. Tématem tohoto víkendu byly Letopisy Narnie.
Po večeři přišla Lucinka a řekla nám, že ve druhém poschodí je
kouzelná skříň a že pomocí té skříně se lze dostat do Narnie. Byl tam
dopis a v něm stálo, že
pan Tumnus je v ohrožení a že potřebuje pomoc, vydali jsme se tedy
na cestu a i přes všechna
nebezpečí jsme nakonec
došli k domečku rodiny
Bobrových, a ti nám
řekli, že je na blízku zlá
bíla čarodějnice, která
skládá armádu.
Ráno jsme se probudili a po krátké rozcvičce hurá na snídani. Den utíkal jako voda. Naučili jsme se plno věcí, abychom mohli porazit královnu a zachránit
Edmunda. Po obědě a témátku, ve kterém jsme se dozvěděli něco
o Desateru, jsme se vydali do bitvy. Byla tam čarodějnice, válčili jsme
s ní a s její armádou o zprávu, ve které stálo, kde najdeme Aslana.
I když to nebyl jednoduchý souboj, nakonec jsme zvítězili. Vtom přišel
Edmund, kterého si přivedla Bílá čarodějka. Aslan se za něj rozhodl
položit život a také odešel. Vyrazili jsme tedy na cestu za pokladem.
Došli jsme k temnému lesu a museli jsme ho každý sám překonat, nebylo to vůbec jednoduché, protože už byl temný večer. Když všichni
přešli, tak zaútočila čarodějnice podruhé, byl to velmi těžký souboj, ale
i tentokrát jsme zvítězili. Našli jsme poklad a hurá zpátky na faru a pak
do hajan.
Celý víkend jsme zakončili nedělní mší svatou v místním kostele.
Klárka Urbanová
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Tam-tam
V zářijových volbách do vedení byli zvoleni: Honza Rajdl vicepresidentem a Anička Zahálková ekonomem. Oběma moc gratulujeme
a vyprošujeme Boží požehnání!
Zakladatel ERA – otec Gaetano lo Russo – byl zvolen provinciálem
severní provincie, kam spadá i ERA CZ - gratulujeme a vyprošujeme Boží požehnání, chuť do práce a hodně trpělivosti.
Náš milý P. Vlasťo Chovanec odjíždí během podzimu na vytoužené
misie do Rwandy – vyprošujeme Boží milost a neutuchající chuť
pro práci na Pánově žni.
Tento rok se nám to svatbami jen hemží, a proto by ERA ráda poblahopřála dalšímu novomanželskému páru, Lukášovi a Helence
Nedvědovým, kteří si řekli ANO před Pánem 7. 9. 2013 ve chrámu
sv. Petra a Pavla v Ledči nad Sázavou. Vyprošujeme jim Boží požehnání na společnou plavbu životem! ☺
Ani o miminka není letos nouze! V červnu se narodila Anežka Veletová, která už doma začíná růst do krásy a malinko zlobit. ☺

Pozvánky na nejbližší akce
Letem světem z Famiglia del Rogate – do konce tohoto roku se
uskuteční ještě dvě soboty pro manžele. Nuže, milí manželé, udělejte si čas na své manželství a přijeďte zainvestovat do svého vztahu, a to 12. 10. do centra ERA v Křivsoudově a 7. 12. na faru do
Ledče nad Sázavou. Přednášející jsou zkušení, témata zajímavá. Více info u Janči a Vojty Maštálkových a samozřejmě na
www.eracz.cz.
1.–3. 11. 2013 se uskuteční Intermeeting v Pardubicích, na který
naleznete pozvánku na další straně.
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ERA kalendář
Datum

Akce

Místo

Zodpovědný

12. 10.

Famiglia del Rogate

Centrum ERA

Jana a Vojtěch
Maštálkovi

14. 10.

Koordinační rada
mládeže

Praha

Radka Musilová

1.–3. 11.

Intermeeting

Pardubice

Anička Zahálková,
Tomáš Sommer

15.–17. 11.

Víkend pro skorodospělé

Centrum ERA

Martina Maštálková

15.–17. 11.

Dny důvěry s bratry z Taizé

Praha

Radka Musilová

28.–29. 11.

Konference o mládeži

Praha-Vinoř

Radka Musilová

7. 12.

Famiglia del Rogate

Ledeč n. S.

Jana a Vojtěch
Maštálkovi

13.–15. 12.

Formační víkend

Centrum ERA

Anička Stehlíková

10. 1.

ERA ples

Křivsoudov

D. Jeřábek, B. Javorská, M. Reichová

únor/březen

Formace

březen

Víkend pro skorodospělé

Centrum ERA

Jindřich Javorský

4.–6. 4.

Formační víkend

Centrum ERA

P. Zemek, T. Sommer

12. 4.

Arci/diecézní setkání mládeže

Praha, Hradec Králové

Radka Musilová

2.–4. 5.

Teen víkend

Centrum ERA

Adéla Kucharčíková

24.–29. 6.

Misijní kemp

Centrum ERA

František Zahálka

Jan Rajdl
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Datum

Akce

Místo

srpen

Teen ERA Meeting

Jindřich Javorský

srpen

Meeting

Radka Musilová

26.–28. 9.

Teen víkend

Centrum ERA

Zodpovědný

Radka Musilová

A na závěr
Vylosovaným výhercem (z řad našich nynějších „redaktorů“) slevy
200 Kč na kteroukoli akci ERA v roce 2013/2014 se stává:
Julie Dvorská. Gratulujeme!

Žeň je velká, děl
dělníků má
málo.
Pros
Proste proto Pána žně, ať vyšle děl
dělníky na svou žeň!
žeň! (Mt 9, 37; Lk 10, 2)

Poděkování za spolupráci na tomto vydání ERA info patří těmto skvělým „redaktorům“:
Pavel Kuttelwascher, Vláďa Stříteský, Julie Dvorská, Michael Hemmersbach, Radka Musilová, Petr Hampel, Anička Stehlíková, Eliška
Kucharčíková, Klárka Urbanová a Tomáš Sommer.

TIRÁŽ: vydává ERA Česká republika, číslo 35, ročník 2013. Redakční
rada: Anna Stehlíková, Tomáš Sommer. Kontaktní adresa: Centrum ERA,
Křivsoudov 21, 257 66. E-mail: info@eracz.cz, http://www.eracz.cz/.
Vydáno
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